




 ماند ییآاک. رهآ یهلیف رو یزاب یار ادن افنیچ و دیس ناب اب زیا نآ نویسا زین و رکنس و «شیشک د ملیف یاههنحص نب رخآ یرا و ربملیف 2

 ۹ تور د ووبا اه هر فو رعم و قف ومسی) تب زا سان ا « هعنش راهچ ره »

 ند> یتالو و تفر شر-ه۵ توی اش» 4 ل را لا ژ زا و آ تاحذص وب رخ[ و س» رابه در امش نب رخآ تالجحم یرادقم اب یا روا هاگ و و رف رد مد دا وهژور

 « هد رک تدبزد هووبل اه هب نیج هک یزور لیرج فرظ 6 تو رگ شیپ درد اد سراب هار هتس۵[ و وخ زم رق ۷ یرا رف» اب مه هژور « دش دراو هاگ یو رف كل رم

 هد مبداولاح,ب ات ز ورا آ زا . تسا ندنا رد مه شا یمیدص قیف رد ناک رام نیتسا رک ٩ صوصخ» دنکیم یتاهنآ ساسحا وخ رم رد راد نیتسخا یارب مد داو

 اردوخ رظ و هدناوخ هدش هاهنشبب ودراب تب ژب رب هب هارو رانسود.د زاد ریه د وخ قب اس نارسهه هب راچات هدن امن یاهزات ملیف نوجو هتفر امنیسهب راب

 ۰. تسا هتفر هد رک لمع ار شسب دن اب آناتسرامیب رو هک و ول ود نا رتاک تاقاله هب و هداد تروصو رد ار تگ رب و رتسا تا آیت ایلام روما . تسا هد رک ۵2۶۱ و اب

 4 دزور ره نذلت صوع> و تالرطعت رد هراهب یکسا یکداا « مایف ژاتا وه ناب اب ید تاساج . دیش دهاوخ لوط میا وهامهود مداو یا رد «یشک تقو» نیا

 اما ( تسا یسور مسا نا « مداودژ ور ل+هاسا ما ) دگر ندا مدداو 4 «فوکی ایملب ما دام» مان اب نیج. اد دها وخ لیکشت ار وا یه رگ رس« د و ویا اه

 ار زبچ اهدو ووخ لو ماداو رب ز یوگنذگ رد .د رک دهاوخ تک رش شرهوش ی اد رگ راکب «الراب راب» ملیف رد اد) اف ما اخ ماناب زاد تشگ زاب زا س) نبج

 هب

 ۰ « ۵ رادیم راهظا ش رسمه هر اب 23۵

 ؟ وب هدش ووا ودنا رتاکجا ود زاماع۱ زاسپ ذوردنچ امش ارچ

 ؟ دیدرک جا ود زا,سا وسال رد نیچ اب

 ؟ درک دوخ هتفب رف ارامش همه زا لمقنیج زبچ هچ 1 جاووزا زاد ها کیک افرا نم رتک هدر یک

 .یا تف اطل هتففص

 « فرا زبهف رح مهد ین اب زهر دیتسا تولخ رد یتقو ر

 ؟ یسیلگن ااب هسا رو

 ی اد موسیکسی و زادعد نا 3 ها رو تاق وا نتشیف

 یثاکی رمآ امش اب و د راد ۶ یاب شنط وم 4

 1 مدناوخ اروا یس ورع نیجح اههمان زور رد مدوخ

 نیتس) رک قشاسءامش زا لب نیج 4۶ تسا تسدد 9

 ؟ تسا هدود ناک رام
 قشاسع مسجا ود زا زا لبف مهدیم حج د یل و « ید | دممذ ۹

 3 . دشاد هدش متسود ند رتهد

 ؟ هرو 0 یزاب  هنهرب نیبدود ولج هک تفریذین نیج هوویل اه رد ]
 : هریگیم هدهعب نز ناونع اد امشروما ًاصخش ؟ به 1 7 ؟ درک لومقامش مایف ددومرد هلصافالد ارچ . دوش [قلق | تم

 ۳3 نا تساوخرد وازا نآ بد وم یلیخ نم نوج دد اش تست

 ۱ دیار ننخان مرا ولش یون اطخ جا ودزا زادعد ِ
 و

 ٍ دی زاسپ دیدجیودراب تب ژب رب كی وازا دیراد دصق ژ یاههنحص هکیدقو دادیم تسد امشد یساسحا هچ ۹ سا

 یودراب كسب هک هنتفگیم وا ةرابرد مجاودزا زا لبق - _ ...«داکهژات هشیپ رنهكي و نات رسهه تک رشاباد ملیف خاتس؟ یقشع

 ادن افنیج تروصباروا هک هدوبنیا نم شالتاما ۰ تسا یثاکی رما ۱ ۶ دن رکییم یلاق رگ یلاک

 .مروا رد روتک ژورپلهچ رون ریز ار یناوج واهک مهدیم حیج رد بس

 ؟ هراد تسودهمه زا شیب امشرد اد یزیچ هچ هکشاات هشکب شوغآ رد نیسینکتیسو نی دودود مشچ لدافمرد و

 .ار مدوخ_ موفق باس رو تاتاتلب نقد

 ۲۸ هحفصرد هیقد امش قشاسع « هقلح » یداد ربهلیف عفو-ه زا اب ۲

 زا هستش تاج تی رسا جام یاس جا اه ات اس ها اه سا پیت ِ

۱ 

 و هو ی تی یا سه بد ویسی سس سس سو و اس سس سس سا تا سیر تست اس ی اس تا تتس د  ا س ی سس حس



 ناوتیم روطچ » ملیف كمي اد اهن یزیل ا رب و 1
 هشيذ رذه ثب یار و . دش فورعم « تشک ار ووخ رسمه
 تسیفاک یئاکب رمآ ملیف تب زا یشقن نینچ رد یزاب 6 2 ایل (2) [

 تیقف وم اب قوف ملیف هک صوصخب . دتفایب ترهش هارب ات
 نیا رد ان ریو هکار یشقا هتبلا . دش ورب ور مسه ید اب ز

 واب شیب و یئابیز رطاخب رتشیب « دوب هدرک یزاب ملیف
 یاهداعل اقوفدادعتسا ویزاب هب جایتحا الوصا و دن دوب هداد
 ارووخ رنه و هادعتسا هکنیا رطاخب یزیلان ریو ۰ تشادن
 لکشوخ طقف وا هک دننکا نام ات دهد ناش مدرم زین
 یاهیرهشمد زا یکب هرخالاب ات درک یداسز شال « تسا
 سرب ز» مایف لواشقن هداهنشیب « «یسوروکنا رف> « شف و رعم
 هقب اسو یی رانس رطاخب هک هومن واب ار «ناکیئاو یاه نیمز

 یزیل ات رب و سکعرد .دشدهاوخ ین وخ ملیفال امتحا «یسور»

 ان رب و . دینیب یم ملیف نام رهق «وب وا زد شقن شیادآ رد ار
 ی رده یاهخیس هارد رو ملیف نیا تکامکد دز | وع» تسا زا ودیهآ

 . دنکب دوخ یا رب یرابتعا بسک و ددادرب مدق

۱ 

ِ 
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 یللمل |نیب ملیف هنذذعهتفد 9

 زاقا .رتال نبتس>ا یا رد « ناطیش لک /

 نب » و دم[ رو شب امن صرع اد ورا

 حاعتفایا رب یهوکش نشج تدسانم

 نشج نیا.دوب هدش اب رب نی ورد ملیف
 زا ؛« قاتشم یچاشامآ ۰ روح ار

 ددء ثلب هج رو شبا رده نبدنج هلمج

 ناب زیم.دش رازگ رب نب و شزرو خاک

 ناگشیب ره همه هیل واتاقالهرارق و د وا

 س دا یل روا هاگ و و رف دد « وعدم

 ناشی رند ادتبا ۰ دود هدش هنشاذ#

 دا دش را و یا دوا هس ملیف یلصا

 نامزاس زا رال و كر طقو ناگشبد رده

 دبعد و ,( دا | هو رگ ۵ زمتسد دحتم للم

 سنٍا د ولک .دش ادیب نا رگب ۵ 415 و رس

 ی را اک نوشغآ رسندش هد ابد ضصحم» هژوا

 .د رک ادیب ادوا دوز یلیخ و تفرگار

 یتس ود «لاب ردنت» ملیف زادعب ودنب ا

 .دن هد رک را رق رب رگب دکب اب یا اهیمص

 تسخا نیم زا انج ی امیلا وه یعف و

 تل ر وا لابقتس اب اهخش کل اد سا رت

 تک رشووا توء ۵ لود یا رب ازیج [ ؛ ز

 یث امنیستالیکشت همه , نشج ندا رد

 هتحب رجهد دوخ تیغاب ار اتمچ نی

 ۰ دود

 کن اببایغ و روضحر مهد وب نفمتس

 رگ رد اتنس . دا ۵او « رصاح» باوج

 ی الطوم بم قد السا ۲ سا ا! رو و

 نش ورا رهاگ هورف دوخورواد اهنیس

 ار یئانشود نیا ساکعاا و دا ۵ رک

 شا ز هآ رمه رد» رد لود ساط ۳

 ر*) را « درس نادنج ود « ین و) ۵ ده[

 للمهنامزاس دد دوخ یمس ر لغش تالعم

 هچ ره وح» نشج 4۳ تشاد نا وا رفشالت

 و . دوش راز-؟ رب رتقفوم و رتهب
 . دشمه رواطنیمه

 قاعشم لبخ , ن وه ا؟ دو رف رو

 فرطب ناهگان « ناراگن ربخ جمس و

 دوب هد رکن فوت زونه هک امییاوه

 مهد زیسلاس - امنیس هراتس

 (۵۱۸) - ۱4۸ هرامش

 نی وآ كم و یتس ا 1 دال کور

 یلنیل لوراک : دلج تشپ!

 نوتسهنوتل راچ : طس و ولب ات

 ناکشیب رنهد وب یتم> ز رهب .دلش رب زا رس

 دن ۵ رک ادیب ها رنا اس 4 رگ دند وعده و

 یادص نابم رد کا ( سا رت اج 1 روو

 نیتسخا ین ایهاش یاهیرطب ندش ز اب
 و تلع ةراب رو ار یوخ سا | رفذک

 «ناطیش لگ> ملءف ین اد رگ راک فده
 لاجه یاهلیده وا < ۰ د رک اب رب

 ناگشید رده تباده یا رب هک یگ رز: و

 هاگ هو رف» نود هدش هد ام آ ن اش اهلعه هر

 زند سدس رمتلد راوسانیج . دش دراو

 تك شرسمه و رذب رب لوپ هب . دش ۰
 ی را ک نوش یا رد دا اد سٍ ور زا ور

 رظ) ناو یه وکشاس « نیل زامنیعس [)

 یاهكالب داک اب مههیق . دن وب هو و

 لیمم وا . دن دش 4۱| ور لدم نا رخآ

 راوسروت وم نیدنجچ ار ثرویهاتب ر

 تا :تصاعت یی دا ۵ رگیم تر وکسا

 نانیشا رس « ۱اهلیممو- | نیمه « بش

 ۵ 2۶ اله ؛ شزرو خاک 4 ار یوخ

 هیلک ۰ دن و روآ ملیف حاتعفا و نشج

 ناونعب « رایت ادا اد ناگشیپ رنه

 یف رعم ندوعدم 4 ۰ نشج رادن امهم

 .دشعو رش ملی شی امن ده و درک

 یورد زا [اهامت 4 ناطیش لک
 همیجهج وجه و هدش هتخاس وب راس

 داومقاج ا3 ریسم 6 د راد ی رتا ام و5 ۵

 ابا درد « ناتساد كم یط ار هردخم

 نیا رد نوی دس» وب د . دهدیم ناغا

 هدهع) ار نابجق اچ 3 سی ر ۳ مالیف

 ید اب زهدع  یحب رفآ یتشک كد ۰ د راد

 « لصفهیدنب نام زاس تب و شاهد آ

 ِ نآ رسف | لب ا2ةه رو . تس وا تالیکش]

 دا رفدردخم داوماد هزرابم نارومآم

 « رها را لوس! زا دما رامع 4 دا راد

 وی ای و رتس ام ولج رام «دراوهرو» رت

 زی نا روا تلود فرط زافب رش رمع

 دش را رسفا تب هک زنیک اه كج

 یراکمه نان ا تسا یرمرادن اژ
 داتف رگ ه رخالاب نوبل دب وب د ۰ دنکیم

 ثرویهاتب ر یار و دوشیم هتشک و
 مشچ كشا زج یزیچ ؛ شاهسق وشعم

 . دداذگیمد یقاب
 و لابقتسا اب ملیف نیا ش») ام

 رود و . دش و رب ور ند وعدم نیسحآ

 اسب رد یهاش تف ایض یراد رهش نا اس

 ل اب دب مه صفر سلجم كب 4 تشک

 یاعگنهآ اب سلاو طقف هنملا) تشاو
 روب رت و رایت اب و ط وآ هک سا رتشا

 ۰ ( دش حاتتفا , جوز نبل وا ورا وه
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 »۰-۳۳ ات

 امن اب رد یف یفی ر» ملیف []

 لوصحمكت ناونع دراد [آ رهاظ 4

 « روشک هس رد و دی ایمدرد یللما (نیب
 هتخاس نامل ۲ و ناتسلگنا - هسارف

 ار ناگشیا رده نبا لاح ات « ووشیم

 اد دان - تفارد جروج : هدروآد رگ

 . 4ب و رف ت رگ رلین

 هن دنل ۲ زا ما « تسا یدش

 ملیف رد « ادن اف یرنه » [ ]

 ش وخ و م اند د رک دهاوخ یز اب یاهزات

 .. «یتخب دب نارود هب دیدمآ

 دادرارق ناگشیپ رنه نیا []

 دقعنم یاهزات ملیف رد یزاب یا رب

 ؛ دن اهد رک

 ملیفدد یزاب یارب زرلس رتیپ
 . «رویل ار

 مایف رد یزابیارب رکیب ل وراک
 - 4۱ زی ول با وخب و

 لا ود» ملیف یارب رنیرب لوب
 . « ینالوط

 یزور» ملیفیا رب نوسیم زمیج
 .«دمآ ادن هک

 ناگدنشک » ملیفیا رد تبت نوراش

 ۰ « ریبمها و

 غاب» ملیف یا رب ككي ادنا وكاب ۵
 . ( رایخ

 «ودادوجیتاک»-« رک رابسف» []

 هب م وس و+ یمایف رد ناب اه ان ابو و

 . ۵ رک دنها و>یز اب « یک ومسا»

 رتبب و سردن ۲۲ وسروا

 یاد اش زهیج مایف 23۵ ژ رلس

 « لایور ونب زاک »

 اهذیس ی ام 

 میدن اوخو میدید

 سکع نودب یاه ربخ

 مامت کنجد زا یاهنحصرد نیل وتدب رگنیا و ناتن وهوبا

 یا رد نردهشقن كص هرخالاب [ ]

 رد واو دش ادب: «نوتسه نوعل راچ»

 « هدشا نییعت نآ مان زونه 4۳ یملیف

 اد یثاکب رمآ لابت وف نکب زاب كب شق)

 . تشاودها وخ هده#

 دولک - نا ژ» و « ستیب نا ) ۳

 دیدج ملیف لوا یاهشقل « یل اب رب

 . دن راد هدهعب اد «اک رب ود بیل »

 ۰ ۵ راد مان « ۱هلد ناطلس» ملیفنب |

 دراج) ر» رتخد «نوت رد تیک » []

 هقالخ تردق هک دس ریه رظند «نوت رب

 هدر تراب ووخ ردب زا ار یرنهو

 . دش اد

 ه» موسوم یباتک آریخا یو
 هد اس رعبطب « زنیکنجمن اخ اب تا2

 -یلعو هدش و رب ور تبیقف وماد هک تسا

 دش ام « رولت زیل »4 طوب رم رهاظل ا

 لاسه زا شیب «تیک» هک دن امن هتفگ ات

 ناونع تحا یرگبد ر-ذا و درادن

 . تسا هتش و « انیمول اب »

 «فوا راک سی روب » هک ۲ زا س سا

 شق رد «یل رفتسب رک » سپس و

 ۳ ادواج ژا-ا وسرب « ییتشکا ! رف 1

 یملیف الاح « دا رو[ تسدب یت رهشو

 را ید (ع ریغیاهژزوس4۶ دش ده وخ همه]

 هیهت ناتسلگن | رد هک ملیفنی | ۰ داد

 ار نز نیتشکن ا رف و > ء دش دها وخ

 ! هرادمان «دب رو آ

 هب موسوم «یتسب رک ات 5 ۱2ال| با یرگید ملیف 8

 سا دف تسا هدددرسک شن افت هوامآ ۴ تجوک یودههد»

 -نیارب واویه-یوال ایل اد:دن راد تک یش ناکشیپ رنهنیاملیف
 سالکین » هک بسی ته 6 ...نک وا و نایب اف انوکا يآ یش

 اب ورا ردار ملیف ود همهت تامدقم ان یا اد بک یر

 «دمن اممهدن ز فاشع »هد تسهوسوم نیش اتکا هوا آ

 9 اش هاست ۳ « جدیه سو و 58 ۰. ..«رار,زارد» یرگیدو

 ناگشیپ نههک ۹07 ٩10101707 104 موسومتخاس دهآ وخ

 -لوراک نابد بیدزفک اتش اف بم مرگ یف سن لک 1 زا هان رابغ لا

 دانک رد « سنویتساالتسا » تیقفوم 8 .. تیمسارجارو

 یارب هک هدش ثعاب «نک هفخادص» ملیف رد «نیترامنید»

 دهاوخملیف هک یک دوی وین یدمک كيرد ودنیا , نگید دایکی

 رد رضاح لاحرد« ارتانیس كنارف » 88. ..دننک یزاب , دش

 « ابی زرتخد» هی موسوملاکی زوم نیش سلف ده یزاد لوغشم نان

 . دوش هتخاس ] یور زا نیست ۹ دار اه ی

 یدوزب « چيردلآ تربار » هک یملیف رد 8
 هترطاوط تیغ. تش نیا ..تشاس فهاوخ

 منا رو تسا را تب انانا دشت اد ب یدتفاسا لاخ ! تشاو

 یافآ «یاتیگ راه نیکسیقف ۳1 و نفت ی ی و ندودامیل

 نرتسو 68 سل ا یدعد ملی رد «امجون ایلوج» یاجد هات

 كيلش هس» مليفنیا . درک دهاوخ یزاب «وگنیر» یئایل اتیا

 هک دنامن هتفگ ات دراد مان « وتو یا ند نتسچنب و

 یزاب مایف نیا رد «دوویرمکتنوم» مان اب «امجون ایلوچ»
 رد یزاب یارب همانرد «نوراک یلسل»- 9 ۰

 ... «تسا یمحریب هام توا» و «هدیرب رس» ؛ دراد ملیف ود
 هد موسوم درک دهاوخ ک زاد یملیف رد «گیبکا اتنا 5

 ینادرگ راک 6 5 مرادد تس ود ار نانر هک متخومآ هنوگچ»

 ۱ دود ها

 2 و دراد هدمعد ه هجا اسوذ اجول »ار ملیف نیا

 تقی هل هم ولیماردن اضق جن نمق اه ترد ا ر» زا دنت رابع

 جحروج) 3 مر

 یرزام یملیف زد 6 یدآ ردن اتش ۱( قات ۳ 4 نوتلیمه

 دوای انیهور سل او دان سگ زاد زار

 نور ۰ «یسورعکاآ رد فن هس» هو موسوم درک دهاوخ

 یدعب ملیف ناگدننک هیهت « رچامنیترام » و «كگر بت زور

 مان < سیرپاک » ملیف نیا . دوب دنهاوخ « یدسیرود »
 رد « سالف نیتناک » افتاب « یئوک ینوتنآ » |... دراد

 یاهگنفت»مانب درک دهاوخیزاب لانبشرا یدمک ملیق كى

 دتف ایم قافت ۱ ۰ كي نکم لال هل یارجام هک , «کگ رزد

 ی هد اف داد هدمعد ار نزهار گلف شفت «نثوک »و

 روتک | «ننابنای» 8 ... دوبدهاوخ «هلانیدراک ایدالک »

 میاهدید «هیت»و«تشون ساب زیتس» ملیف رداروا هک یسیلگنا

 لایندب 8 ...دننکبم یزاب «دنتسه اهنت ایوقا» مان یملیفرد

 تک ششاب وکسنامهردیملیف «تنیلقام ر ومأم» ملیف تیقف وم

 مان « تشیلف .تعالع فذ :ةک دش دهاوخ هبهت «نرداک نمیج»

 یلیق ناشی نشه «نومل كج» و «ادن [ف نیج» 40 هی کا شن

 یرنه» رسپ «ادناف رتیپ» 8 ... دوب دنحاوخ «قشع» مانب

 « ارتانیس كنارف » یشخد « ارتانیسیسنان» قافتاب «ادناف

 درک دنهاوخیزاد «هدرک طوقس ناکتشرفمامت» ماند یشلیف رد

 ...دن نیمرودراوسروت ومنان اوجیگ دن ذ درگ نآ یارجام هک

 هر ج۱ ۰۸۲۱ ۱ را
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 در اس ی

 ۱ تا

۳۱ 



 :دننانآ .ت یا

 لاحا ۱ ت رگ رامنآ 4

  .تساهد رکن جاووزا

 هدمع یاهمسایف -۲

 ه زجعه:تساهنب |« ترک رامن۲)

 ظفاحادخ ,ه زاکم را زار ؛ بوس

 « تذل ناگدنن وج , ید رد

 4 سا و سال رد تالمطعت

 دزد هک ین امز ,قالش اب رگ

 سا دا زا یرتخد « مدوب
 .ناجیا ۵ «یآ اذیس نویس زاب رام

 ا دت رگ رامنآ سکع ۳

 پاچ دلج یو رلمق هر امش هس ود

۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳3 

 : (تباث) تنجنب رد زمناخ

 فنص سردآ مهیا

 زورات» امشهکنب | یا رب مدنچ

 :دینکا رهق اماد «تمایق
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 تا۱۱۵ ۳۵۱۱۷۷۵۵۵ اووس-

 ۸و۱ 60۱۱-۸۵ ۱

 سردآ زا رتهب یسددآ

 مس اش یمذ امن اگشید رده فزرص

 مامآ لماشهک تسایسرد [نبانوچ

 ی امنجس رد هک یئاههشیپ رده "

 .دوشیهدن راد تیل اعف اکی رمآ

 هد قلعتم مااهد رک ضرع البق

 زد زءناگ د دناوخ م وم« و امش

 ۱ . تسا

 یثارسبیسمهما رهب یا[
 :(تبوک)

 یاهسکع دروه رد سا

 زجیاهراچه افس اتم هلجم طس و

  نوچتسیا اه ۲ ند رک قاجنس

 لامتحا دشابادج سکع رگا

 اس و تسه نآ ندش دوفم

 تسد»د صق ان هلجم میها وخیمذ

 د رک میها وخیعس ..دس رد امش

 مهدقمامت یاهسکع اب وانتم

 درد هکنیاامک « میشاب هتشاد

 .دد دد ی هتش ذگ ه رامش

 امش رظن درومملیف -ِ

 و دداد مان « قشع هوکش»

 شاهراس رد یما اخ رتخ و

 هدیه « چنل بوه» دب | هدیس رز

 « ددوف ن-لگ زجب . دوشیم

 . هیاوب لراش و نامل اتن وم [

 نادد زی «نوس وک ابالواو

 ناد رگ راک . درک ی«یزاب ملیف

 .۵ و! « تفد وسدب وب ۵ » مو

 :میها ربا دوعسم یاد

 یآ ۱هملیف ی اهن اد رآ راک

 هد | هدیس رد هک

 س (لگیسناد) نیاتاق

 . سا( رمز اه نکا | رفناج) نر

 اب (۱ رباک كد | رف) بیس ه زجمم

 ویا و2 [) ل وبا اتسا ردید رم

 لوژ ) ارد (  یسازیا
 تو اطا اتنقارلا تب ( نساد

 - (نورآوسب لشیم ) دن رادن

 - ترباد ) دلقم غرم نتشک

 اهآ وافآ یسب - ( ناتیلام

 (یا زاهوکسچن | رف)

 :یدیش د.فرمناخ

 شون راک : اهن اد رگ راک

 زنیپ اپیرم -(اک و رب ودپءارف )

 غادناب ایخ -(تفی وسدب وب د)

 ریش - ( ثاب رتممد درداودا)

 - ( رسشآ ترباد ) شورف
 - (یکیود ران رب )یروتب روم

 (ینیب نوا وب وروت ام)نا راک دب ها ر

 كاماب ) یکب رات دد یاد ودک

 ود و هرهچك- (زد را ودا

 ماد -(دروفدمنآد) سوساج

 -(دروفدم ناد) ناسوساج هک روطن امه مهامنیس هراتس
 ( ره: رک یلن اتسا)توهش ورورغ
 ..۰.(نیک ا ۲نک ) نایخز و

 نوا دنل ۲هراب رد بلطم

 هدند ۲ رو «میتشاد رخا وا نیمه

 میها وخ وا هراب رو مه زاب

 نباس امش فطل زا .تشول

 ۱ میل ودمم 4

 نسحجاحلیعامسا یاقآ

 ۱ :(نادمه)

 سا الا و هکی و رم ملیف ٩-

 امش هک یتروص نآب تشکار

 دون هدشا تمسق ود دم وآ ی م

 و مسا نیمهب ا را ۲ فصا هک

 ناخد یرگبد مس اد | ر شفص)

 ناز دود هد رک

 قاطا :اهن اد رگ راک ۲

 نمج -(نوتیلک كج 9 اب هةدط

 یلذ اتسا) تا ا رآ زبس 4: اسم

 (نی وک یا وتن 1) ریث اک وب -( نا ۵

 ناج) دش ریخسآ برغ هن وگج

 جرج س یواتاهیرنه و روف

 سا رث) ل اب رخت بت (لاشرام

 . (كناس

 ناز هردو .س یا[

 : (ذا ریش)
 2۱8۵ نهوجا لس زا

 ما رادن غا رس نا رهت دد یمایف
 یا رب رتسکنا ترا ۳

 هدا رب «یرتنگ رما ا» رو یز ۳

 دّش راکسا

 ینراژناگ دنا وخزا ۳

 «وا ویجا روک امیش» مناخ

 وگخساسپ «.. میسانشیم ار

 .د اس رم عمالس امشب الب اقتم

 یشخب 4-لاددص یاقآ

 :یدابآ فسوب

 لاسرا4؟ یسکعود زا ٩

 هایس نز) ار یکی دد هد رک

 ول وا انیج هک میس انشیم (ا روم

 ادیرس؟دد نآ «تسادیجب رد

 .ميتخانش ه افس اتم

 زبآوج لک دادعآ ۲

 دن اهدادنونک (14۲ ار یراکسا

 هچخب راس بلطم هر یوجراب

 رد الو 4۳ ) راکسا ناگدن رب

 (هدشپ اچیپ ای ه رامش نی دنج

 مولعم و هبساحم دینا و یم

 . دی ام رفب

 ناطیش لک ملیف زا ۳

 هک میس انشیم اد شن اد رگ راک

 شرا ۵ ربهلمف و تس | کز اب سا را

 ناکشیپ رنه و «ناک) ]ی رث اه هک

 6 دی وب نفیتسا < تر وبه ا2ب ر

 یا 8 و رتسام ولج رام « رایت اب ی از

 بافآ ۳1 ۲ ) و ید رذ « دم و دت رد

 « تیف) رگ وبه « لاکس اب دولک

 «دراواهروب رت ؛اتاک اسدا وراه

 «یا ود زا زیژ ول « زنیک اهكج

 فر رش رمع « | رت انیس کان ا رو

 .دنتسهلاش رام . یج ۰ یا و

 ار ملیف نیا شی امن خب رات

 ۰ میل (دیمت فذحنآ زا یرادقمیل ودنش اب هدا و

 :و رکاب مشاه دمحهیاقآ
 لاس دیع هدامش -

 طسو سکع هکیاهرامشو 6

 رتفد رد دود روم رجاد نآ

 « تسا نوج وم

 ناب زب هک یسلطم - ۲

 هلععم هرامش نآ رد یسیل) ا

 شا همج رت ٌصالخ دد د رک هظحالم

 .۵وب هدش رک خ هرامشنامه رد

 "5 و رظف دروم ناکشید رده سکع

 شف رم سد یاهملو یف رعه بلطم رد امش

 6 ص یا 94 زن وصحم هرامش رد يا و) زب ولت ۹ ته واتس دا
 1 « تن | ۵ دش اچ لاسما لب

 رظا و ر وم هشیز رده - ۳

 در اب ناگ ادا در ملیف رد امش

 میم ما تشلد ناز وس « دن ز وم اید

 تر ۳ تک د راد
 سب سحر ۰ ِِ ۰ ۰ ۰ وم مس

 ۳ ۵ ی) و و ص رمالغ یاذا

 ی ی اهن اد رگ راک زا یضع» زا- ٩

 ۳ - رگااب و دب اهداد) شیپ امد ملیف

 رد تاب رد ملیف تب هنشاب هداد
 تمیز

 دذ اهدا د شی اما ملیفنون اک هسلج

 ( ربا رد ل راک ك رادن | ژ» لثم)

 هراب رود تواضق نیا رب اش

 لراکٍلثمین اسکراث 7 نی رتهب
 رب ارد و ن) اتس) ( نآژز«ستو ار

 ۰ تسا لکشم

 تا 4-چ) ۲ فاخر - ۲

 را ۳ مین ادیمن ًاعطق ام دی اهتش و

 هح ص دج جی ردسا ۲ ترباد رثا ره هک

 ترس هال نرتسولةتسم نویس اب راو گپ

 راث [هراب رو ام رظن ۰ تسا

 درمهنیا نویسک آ و تک رح رپ

 07 تایم ادک هر اب رد .دد [هدیس رد ۳

 یو کج ٩ شرا ۲ زا
 بح یو رج را ت

 هم یکی رد اد وگ ناریارد- ۳
 سم شم رم ژالب ود یاهوب هوتسا زا
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 کر فدک یه هل ود تایتب وا

 یمساقل اوب از رما رذفیاّ ۲

 (هاشن ام رک )

 دروم یاه هرامش بم ٩

 . تسا
 :اهن اد رآ راک -۲

 پیلیف) وه ر درد تا3الم

 هی حت طج, _ (سن ویتسا جرج) لوغ«(اک ورب ود
 کر 0 1 ب (نوتیس ج رج) هبا اجود سوس اج

 (زوب درمل د ) شی رپ

 ؛ یقدص داوج یاقآ

 دینکن انتعا اهف رح ناب

 س هل مپ دید وست یم یب وخب امش دوخ

 مچ 0 4 یاس: زرادروم اد هلجه نیا

 شبل اط؛فیک و مک و دیهدن زا رق

 دیهدب صیخشت و دیجنس ار

 لیمقنآ زایت ادا ربا ًاعقاو ب7

 هاتوک ةناشن اب و تسا وراو

 کد زا یص# یحطستو اضق و ی رظ)

 ما .تما صاخشا

۱ 
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 عولط ماگنه ات درکبم شدرگ مر یاهنابایخرد حیصات بش ۰ ِ ب توت ۰ ۰ » 4
 مس

۱ 
۰ 

 فف

ِ 

 ۰ ۰ ۹ ۰ تن ۰

 زا 9 دور 4 تف رسم زاک رمن رد کیت اس ود زا مرا هر خم بانق

 : 1 و ندساوخ نوا رم وا بآ وخنخت

 ساموت هک ۵ و شب) ل اسشش 8۳

 وب ووتساز روتک | ردار شس رد نایلیم

 هرنه یاههس ردم نا را روهشه زا ید

 هیص وآ هب و وب هدین اس ر ناب اب یگشیپ

 رواتدشمر دراو «یت ونموا راکت اجو

 .دنک تک رش «ونل ویسا» رهش لا ویتسق

 اد نایلیم ساموآ و دود ۱۹۵۵ لاس

 مان ونک و؟ ناژزا ميموتد اد تب یزاب

 ودرک زاغآارشراک « زوم رم رعاش

 مد رمهجوت و نیسحآ روم هداعلاقوف

 تست ا و یمن اهش اتس و نیسحت ندا

 و دنک زاد کل ابد رد وا یا رد ید اسح

 د دا و نیا ۳۹ سی 3 4 نایلممس اه وت

 تس د ید دلش یگنس رگ ۰. ۵ ) ه دش مرز

 . ۵ و) نامی رگب

 1 بش 4۳ مد دو آ یم رطاخب ار وا

 ی شد رآ مر یاهب اب امخ روا ر حسه

 < اهتو افت یب (/ ملیف رد هل نی د راک اب دالک و اله ساموت لس

 یکی هب اخب بافق [عولط ماگمهات درک

 د و را ؛تف ربم راک رس را 4۳ شا اتس ود زا

 ندیاوخ یار وا باوختخت زا و

 هما دا یتدم ات عض وبا لک ۵۵ 8تن

 یدادرا رو اصماب قفوم هکنب |ا تشاد

 و دش ( سدب و و ملبق هیهت هسسوم اب

 بحاصوهدننک هیهآ یدل اتسب رک وکد | رف

 امنیس یایاد دراو اروا هسسوم نیا

 شمایذ نیل وا نایلیمساموآ .درک

 ( ۱ لعااهز )< اههدرورپ زا » م انبار
 قافت اب یل زام وکسجا ! رف ینادرگ راکب

 -وج رس یاد یستد «4) اذب و راک اب دالک

 تبق9 وم .د رک یز (! نلد را رژ وی ودد و

 ر-۱ یدلاتس رک هک دش بجوم ملیق

 یی و. دمک و اصاناملب س ام وآ ۵ زهتس ۵

 رد هک دوب یاهشیپ رنه نی رت یغاب وا

 یتح و دون هدسش مادختسا سد و

 وآ ترس) 4) ۱۸ ۵ راک اب دالک 4۳ ی [جس

 رد شراکب وا 4۲ دشیما ثعاب تشاو

 بو و وتو هو تو موج و موج دو صوت تجسم )۳

 .دهد همادا سد) و

 هب یدل اتسا رک وک | رف زور تاب

 سام وآ 45 ۵ رک ماعا ناراک هما زور

 و سید هب و هدش رث الاد و نادلمم

 یرا رف هک م اهدا د عالطا ی رم رادن (ژ

 دعر هتفه كلی .دننک ادیب نامبارد ار

 ۵ دطش لیدر یاهشا ر اب ناسلبهسام و

 و تشگ رب ید اتس ۳ وکن ا رف ۵ زند

 باصعا فعصو یگتسخ تل )45 تفگ

 متشاد تحا رتسا 4) یی | وا رو جایتحا

 عالطانود» مداد حدبج را تهج نبمهب و

 فا رب فود و مو رد یماذنهگ و ت رب لحم)

 نا رثگ ر زد ۹۶ د رگ فر رعت یدل اتسا و

 سکچیه اب هک تسایا وا یگ دا ز مارو

 ناتسود اهن و دشاد تس ورد لب اوت یما

 ند ۵ ۵ ود و را وهنبلب رم و < ۵ زهیج وا

 یاد ود و ز یلیخ ی د: ز اب مه ایا [ هک

 4«. خوک

 ۲۵ هحفص رد همقد



۳ 



 6 یتبو

 نیریش
 نابز

 هراتس» هسقدط رد 0

 در ار اما 4: رگ اج « رکفغنشور

 3 هداد ماحنا

 دراد ییاههشچ «تفگ ادنیا

 ندشقش اع لیم هدننید رو

 . نریگنا یسمرسش ارد یاب

 نآ هیجوت شیادص و ناهد

 شا وسی و تساهمشچ تل اح

 نآ تشب رد هک روطنیمه زی

 شاهرهج زا یمهس هشیمه

 رطاخب ندب اما .تسایفخم

 شیگتس اش «درادهک یمادا ا

 رتشید ودش اب اهنیا زا شیپ دب اب

 نا رو هجوت دروم اهنیا زا

 وا ا ار عوضوم نسمه .دریگ

 یهیجوت و مراذگیم نایم رد
 .م۵ | وخیم

 منکیم رکف -یتب واکیب وم

 نم هک دشاب نيا طقف شتلع

 هتشذک نآ زا .يتسهیُث ایل اتبا

 دد د رک فیص و هک | ری اه زیچ

 .هدشمها رو یدمعآ كلدد ۰

 ؟یدمعت هح

 یث اهن اتساد ب اکین وم

 ملیف د را د تس ود ی وبا وا

 ور رات یفاکهزادن اب دزاس

 ندا رگا .تسه کنگ و هری

 اب یصاخشا ار اهن اتساو

 جل رو هدی دهجنکش یاههف ایق

 مه زیگن (لالم مادناو هدیشک

 6 دا و رکبیم یزاد

 نم لثمیمهدآ ف وبا لم> لد 5

 رتهب دنک یزاب اهملیف نیارد

 هج وجه

 ۰ تسا

 مولعم چه لص ۳ وفا ۳

 هد | ملیفرد امشا رچ تسه

 ؟دینکسما یز اد ین وین وتنآ

 ایعجا نا دا ار نیا

 1 ۳ بد لد د و-ددوتسا

 هک تسایل وا ,هعفدنیادمآ

 . دی وشیه|دج مه زا

 ًاعقا ونی یا و اکیا وم

 7 لاحشا ۳ ی

 م) اهتف رگ ميمصت - اکیا و

 راک د وخ یا رب مادک ره یا دم

 ین احعما تي نیا ینعب .مینک

 « هل اب ۵ وشدم ميخجحا هک تسا

 < زاب یتس دوم » وا نود نم

 یتیواکین وهاب دوخهرامش نیرخآ رد ۳ هلحمهک تسی | هات یوگتفگ 0

 نم نود وا و مدرک یزاب
 ردنز كبو درملد ناتساد»

 تخاس دهاوخ ار« رهظ زادعب

 لام یلصالد «رگب د فرطزا

 مایف نا نر شقن تسا د رم

 . دروخیما نم درد الصا

 . دب ندبه وخ

 نا رتاک * کین وم یاج»

 دها وخ یز اب ملیفنب | در دل ابسا

 هراب رد شاهدیقع هک درک

 کین وم هدیقعاد « دوخ شقن

 مهنا رتاک هتىلا .د دادق رق یلیخ

 یرجاهنیا زا لماک شمار ۰

 داد زارووخ و درادبم تدص

 یدنچ.دهدیما ناش هچ ابتسد

 طناود رسرب یتاعیاش شیب
 اهن اب ز رس ی ویا و2: و وا

 لوعشم هک کی وم اما .داتفا

 ( ط وقرس ز ادعب »)سی رد یز اب

 صوصخ» « د رکن ی ادتعا دون

 یا رب هتفه ره ین وی وتث ۲ ۳

 اکیا وم.دم ابهنالایم ۱ شا فد ۵

 اب ها اقشاع _ساسحا یور اب

 هک تسا دقتعهم طایتحا رس زا

 نب رت۵ ی وین وتن [ هدنب 1 ملیف

 .دون دهاوخ وا رثا

 نایرج 3

 كي ناتساد»ملیف یود دانس

 ؟دی |هدود 6..نرودرم

 رد هشيم۵ نم اکیا وم

 یا وی وتا ۲ یاه راک ناد رج

 ملارب ار اههنحصوا متسه

 نده هم دضسکیه حس رشآ

 مب وگیمیهاگ و می ایم ناجیهد
 نید> 2۸۶۵ یک دا 9۳ دن انم»

 تفود ۲ «.مرادن یلمعل | سکع

 , دب ایه شیپ لادج و ثحب

 یرادریملیفمیدا واد-_

 روطچ «دتوس رد یرصق»

 ؟دش را رک یف

 .بوخر ای س

ِ 

 متساوخیمن نم ادتبا

 «یوقت وه اذگ » ملیف منک راک وا ار

 ۵ دم [ لد یلیخ یدیخ م رظنب وا

 : تفگ ولج) کیم ه رخال اب . و ود

 هتخاس دد ملیف هک س .تسا

 مهبوخ مایف كد تب ون ه رخال اب
 « دن وس رد ی رصق » دب اش . دس ربم

 .نز؛ اد رد: ارلد « دش اب نامه

 رس مد داو.مد رک [راکذیا نمو

 درآدن یاهزات یئامنیس تا عمو 6 زلب یتسدوم» نای ای زادعب کین وم

 یی ویشا ها هک وگتفک نیارد هد رد همح ًاصمب نتدناوتیم حنا لایخاد توهحسد اب و

 ناگراتس«میداو هزور ؛ین وین وتن ] هداب رد یاهزات بل اطم یتیو «دب ای یم هداعل اقوو

 ۰ دادیم نایب نآ مدرمه قالخا و مد رهش یعقاو نشر | هداقا رب وفورعم

 ویه رگ زا ولدم تسا ید وخ رز ایس)

 و تفارظ و زنط و ششوج

 یا اد رد وواو نم.تسا یتس رد

 (دژ وس رد ی رصق رد شی ز ابمه )

 ومبدش تسودمه ۱ د وز یلیخ
 مه اب هشبمه .ما ۵ زر وخ شوج

 هجیتا رهانیا هصالخ .مد وب

 .دروآ رام یک ادتشح و

 هرظتنم ریغشنحل رییغت
 تب اب ارث[ رسهز اما. تسا

 زین سوه و فیطا شخ رچ

 ار شنی رز ناوسیگ هک ند رگ
 شن امشچ . د ریگبم « ۵ ردیم بقع)

 ار یفسأت هن ایشان و ندنخیم

 تسد ودب ( راهه وگ .دهدیمن اش

 « فاه دم هیکآ

 و ملداو اب - اکیا وم

 دوخیوریا هریخذ «یل ایرب
 و ماد رکیم فلت رهش رد ار

 یا اخمد دم ایم ود دوتس اد یتق و

 .یا اخهمید اد «مددود

 نس ند یا هعد ئ متن

 عف وم ام 4۱ ۰ تشت ۳ اد ز

 لب سد وه» ی زا و ریملق

 نآدرگ راک یرزول فزوجاب

 ۸4 سا طعد اور ملیف

 ان اب ی ها
 .. راک ردیزبج

 .هدشتدخ ( وه اکیا وم

 ٩ هر

 نیا مکسهلا هتسزاخ .هد ود

 فوشکم ۳ نزنیآ« اکسن وم

 و حرص «عوبطمو جن شب
 گر لاحنیع ردونشور

 ۸9 دز اش روجهچ « مهمه و

 ؟ تسا
 متسین هر اتسنم اکیا وم

 قرفات ودنیا .متسهس؛ رثک آ

 یسک هراتس ٩ دب دیمهف. د راد

 قوقح .دهدیم روتسد 4 تسا

 نیل ها افیفع یقشع ناتس اد كد

 رتخد تب و ینیج درسم كتاب

 دعب . درخیه ار یدستوس

 اقب اس 4سک اد یاد رگ راک

 هتش اد یتیقف وم و یدا دعتسا

 : دب وگیم و دناوخیم راکب

 رد مهاوخیم نم « ود رفا ۲ »

 هک دشاب یاهنص وب رانس

 تا رطاخ «نم ینگب «یدتوس

 ۳۲۷ هحفص رد هد

 رم ی



رنه ۵ اهزاسربخ و اهربخ 4۵ تساهداد یودامرهشرد هچن 7 ج
 ۲ نادنم

۱ 

ِ 

  دیسانشیم هک اهننا زا !دیون
 تهیه دوس یربخ اههمانزور رد 3

 شد امت هراوا ۳ ملیف دوتا 1 فک هکشی ارد

 3 نا (دزاد ماگشند نا 4 یرگسد مسارهای )

 3 تکه هک ولج لذعبم یاه ملا اهن

 اب یو از علی الو هفتم لا فعب |

 | را [دنهدن را
1 

 رد ریتسد د رومار

 ناگشیب رذه هر ص3 ان و هز اه رحم

 ِ  , ده دم 4 | را
 ۲ ۳ -ا حس ۳ و

 ۳ سد یمل اج ۶5-4 ۱ میها ربا ارتقا

 ناد اد رگ راک هک تسانی | هدش هزبفع 1 3 ۰ 3 ۱

 جوچیهب یسر ۳ یاسهمالیف یر ۵ و دلو نباتی

 هشیب رده شق) و وا راس 4 4. سس نه رج مانب
 | راه

 له دیمژ دا ر اهن [ رادتخا دود

 بس وج دد ون دی | ۰ دذ | دم نا اهنیس هملیذ دک طبحم رد هادی ایف دب از ناب

۲ 

ِ 

 تینما مدع رطاخب

 شامن عنه
 ۱ آ

 همان رب و زج شیپ هتفه

.۳ ۰ 
۰ 

1 1 3 
ِِ 

۵ 

 نت ۱ نت گ .تساه۵ ور جاب8ن و ک دنک رواد | لتقر ای و او ی ف کای

 ۰ ۰۳ ۳ او سد
 / تری دوخشقن « ۹19 وس» هقد رطب و ی .

 دود نل وم و۵ یخس  : شٍ ام یادتا رد

 ی ل عدم یاهملیف ۳
سهدرد تسا دوپچ هک

 1 ا ۳13 ب نی دب راک نی [تلع.دننک | رجاا ر ۱ ۳ ۱ اه امنی

یفنی هک تفگ دوشیمن .تساهدرک ل افشا ار
 0 افق وگچیه ای وگ هک تسا رطاخ ار! هک یل اجنجتاعب ملی لاممل

 تا هر اه تک

نامزلامومهدقنامز
 :نیازا شیپ

 هنا درد هاگتسدند ۱ زا همه اه ملیف

 هراب رددن | دیمن مد[

 رش تد

 زاو تسما دوج و هک رکف تیم | ر> 3 0 م ابو 6 دادفا ناد-» و تسا هدناسر

 اههژ وسنا راکمه هکنیا سرت
 نیا و دخز هدادشب امن

 ند | یخ تسا ماکان یهامت از ناتسل۶ راک

نوا نق ان. تساهعف یک یف امن ۱
 

 . تامل ام ۱۶ ۸2۳ یه مو نیا ی یقب رح ش دیون نآ

 یبخنآ مغ یا نوج.د و شد وحید سیل اب
. 

 ) هرخسم رادگ وروس و زاوآ و تلشا یاهملیف ۱

 )د وشیم مه هییک یلخاد ی اهتیس دف هزات هک ) ح
 مسلف ناگشیب نت

 هزار | نیا تیزاق ی
 نو و صق ر دازاب و تسادارقرد ناد

 لذتبمی اهیدمک و ی ادجو قشع و
 3 یسعد مرگ ر اس

 ۳ زا تا بسه سنا... یه نظنب ۱

 ب9 دنیا 

 یا فا نیت لاک

 دز |هدشیمد دو تاگشیپ سه

 نا دا یک ه.هت و

ک هد افتسااللهاک تیعق وم
 هد ر

 الد دج عدم

 دد دج ی هه رهج ۱

مایانیارد هک ر و ۳
 هدبسهد رد یور نیخا 

 ی

دایعم وهدوب هد لا فتب | یه ۱
 لاذفعد |شجنس 

 ها
 تا تسا هات دونه اهررد هک تست [4لگسس

 أ هدن ام فوشکم و

 ۵ نوجو
4 او ۳ تسا دب اشم تس ردند ۱

 شد 

 مهیث اضاقت وعقوت :ا سو[ ی ب 1 ار رب
 الف رادخ

 3 تيد ند ۵
 رد و سد هل 5 تب ۳ د زد د عن دعد وم

۷ ۲ ۳ 

1 _ 
 ناسا اهن | اد ندما رازک ۰

سرگ زا نود الت يلق د دم
 1 ُِِِك داشعناو هج ود نل

۱ ۳ 77 
 زر تا رگ تاب آ

۱ 
نیا...نارگید

 شا ینعمرما
یحالصبلسینعی

 ت
۰ 

 ۳ یک !«ملیفشی امنهداداو روسن اسهاگتسوع شما ۱

 ناگشیپ رنه زا یکی و هداد بثاص رظن ًاعقاو هاگتسد نیا وضع ۱

 ۵ بشن دهه ملیف رو [ ریخا

 ۵ رم ناگشیب رنههک تسا

 ۹32/6 روم یآهنز

 توعد راک ار و

 ماج3نزب از او دن

 شرسظن و شدوخب مه نکنیم رظق دی دحیز

 ی هو عجیم دشن نیا هک درادن تانتفطا

 اهفیح یعسس هک نآ بلطم هصالخ علم

 یا اه نا يهاکتسد نینچ كي تامادقاو

 داجب | شا هجیعن امت و درادن یشوح
 یه ویتید دد

 تساد رم شیپ رده هدهعر
 اه یتفاضزان

 روما هرادا زا دم دامععا

 ندرسد نذ وم و ب۶ ید اع زا هک گی ماق
رده هج وآ هصالخ و

 د رم هشبد 

 یرا زگاو طب | رش زا زین .دش اب دن | وتمتکلمم نداگرادا هام تس

۱۹۱ 
۰ 



" 

- 0 ۵ 

 و و یخ

 و با توت

 رسیدم و

 سوره و

 ۲ اهز اس ربخ واهریخ تسا هداد یودامرهشرد ه>ن ] هه رد ائت ِژ امذجس باتک ناشاقن ب نادنمرذه حج اهزاس ربخ واهربخ ی تسا هدادیور ام رهشرد هچن ] هه رد ائت ۵ امین قم بامد

 هدافتسا هدند [ رد بجا رت

 زین ناعخمشاه مسا زا

 زورنا وسم دایتخا رد
 .دوب دها وخ

5 

 ظن زا یناعلاطم

 هادد زاسلما وع راک تیحالص

 نوک هیت زا مع | نیس اف یلسف

 و رادرد ۱۵ ۳ ۳

 : سا هتشزاعآ گی یلع

 یا ,یج یالطا . دآ نقی

 حس رطم هک اد اد اهنشسپ

 راک نیا هجوت موزل هدش

 یاهطب اض ندروآ دیدی و

 راک ردذ اتسذگبت ابسک نکا وق

 ِ (یثاکیرمآ) یشح و ظ

: 26 55۱۷5 ۱6 ۲" 

 ۰ ۰ تا یخ دمل ۳ و

 نا تسانوتسهنوتل راچ هیل وا یاهملم8 زا هک ملد#نا ارد ۹ نیا و

 ناتس ود دیفس ر 4۳ راد | ریتس و) خرس شقذ فو رم هشبد رده

 یاهشکمشک و تازرابم رادوریگ رد و تسا طابت را رد زین

 تسا هتفرگ رارق هجوت

 هزراسبه دراو و دوشیم هدیشک نایمم شاپ راچا ناذ"آ 5

 . درادیزاب نرتسو ملجف نا دد زیا نس اه رتبد ۰ دد رآ یه

 و درم 2 ناتسمف ,

 : (یوسنارف) منهج راطو ۷

: 01۳6۲۴6۰ ۱8۱۲۷ 71" 

 چرت ۹ هوادآ ۰ درهاسن

 یاسک شاه .تسا هدیدرگ

 اب هک تس ۱4 داح یاهملیف یرس زا رگبد یمالیف هدرپ یور یدوزب هک

 «لم ( زی رام» | رجام نیارذ . دوشیه هبهآ «هراعناژ» تک رش یدروذ امی تب دما دهاوخ
 رادقم تب لوح قبطو دراد تک رش زی یا 2 اعبا هراتس رگید یاهبتق و نود اتک و ۳7 سی   جا ۶ 3  ۰

 !تسانامرهق رسدرو هیام رادقمكي و هیضق فطل بجوم ۱ ۲
 تک نش ناتش سه زا

 امنیس درد هد هج ی

 ۱/۲5 ۳5۲۵۱5 ۳6۲ ۱۳20 : اللخ می دوقس فزجم

 یروتک ۲ تک رش اب هک تسا یئایل اقا نرتسو لب

 اهجوا ایل وج شیلصا مسا هک ) دوویرمگنت وه مساسا

 ال رول ) دن وماهیل اه لثم رکب دیاههشیز رنه یدادعت و (تسا

 . وچن اسودن ا رفو نیت رام جروج .(اک وا د

 ن |هج یتشک هد ام هو یمس ۳

 ست امشمسش تل و ملک نق ۱ ۳

 ,هنکسهفزاع ۱ ار دوج

 ط ود رم ملیف ناتساد

 دنمن ورسذ زاد رامق کلی هد

 ماجنا نآ یادص طبضو درام
 ۰ ۵ وشیم

 یمذ نگ ره هک تسا

 قشعرد مهنآ و رابکی رگم

 نا مولعم را ر-زا

 ید امن همان رب «مایفنیا

 اه و رنا وه ره ۴

 نیمهد نایاب تسانمب

 ه:حص عالطا را رقب زا

 مشناتهد مایق رخ | یاه ناملیفنف یو رائس

 دزد | 4و 23۵ «ناسخ وتساهدنهاش نیدل لا

 دش دهاوخ یزادربملیف یینداش نآ ناک دننک هبهت
 یاهخیس سیساست لاس ۱ :

 .دوب دهاوخ ژورنل وم و ینف یاه راک هلصافالد و تنش ایم یدهتجم دیمح و

 0 | نیل امن اضجا) بش 1

 او ۲۷۵۲6۵ :

 ایل ای (یامنیس تک رزب نادرگ راک فو رع,ملیف نیا

 هدرب یور ام رهش رو هرخالاب « ین وین و ۲ ولجت [لکیم »

 ..تسایب وخ تصرف زاسهایف نیا راک اب هفراعم یا رب و دی۲یم

 4 نیا اس 4٩ ۱۵یهآ آ نمض ملیف 5:۵ د شا ام یاه امنیس شاک

 هجوآ تسیا ناشهلصوح یودح رد نیگنس یاهملیف هدهاشم

 نیا یءعقاو نا دنمق 2 یا رب مایف یاشامآ طیحمات دز آدم

 . دب ایا شیپ «فوسک » ملیف هیضق و دشاب لمحت لب اق رث |

 حس ۳و ۰

 7 ( یئاکی رم ) یگ دا رز قباقح

۵ 0۴ ۲5] ۳ ۲۲۱6" 

 4 ار یا رج ام 4 جا ,یدج همی یدک همی ملیف ندا

 نیادد هک یتاقافتاو تسا هداتفا اج د رم و نزكب یقشع

 و « بود ب ) ۱( یلیف یلصا ناکشبد رده ه پل 4 ش) هطر رز
  

 . دنتسه «لاد لیسول »

 :(یدنه) تسا یرگید ش>ب ینش ورنم غا رچ 

 ملیف نیا یارجام روم یدژارآ و هفطاعو قشع

 یاهل رناگ دن افیا یرامک ادیمو رام اردنجار نآ رد4؟ تسا

 1 ( نت ون [ ] اد و هدازهاش #۷

"۲ ۶ ۳۲۱۳۱66 20 ۲۳۶ 

 یت رهش نیاوت كل رامرثا « ادگ و هدازهاش» ناتساد

 د زاد رب یم هجد رسب ود نی تهامش 4 یاتساد نیا « هراد

 یاج هچب رس ود نیا « یریقف یرگید و یاهدازهاش یکی

 عوصوم هک دب ایم شیپ یلئاسمو دننک یم ضوع مها ارووخ

 « زمایلب ویاگ ملیف ناگشیپب رذه . دهدیم لیکشت اد ملیف

 تلاو » طسوت مایفو دنتسه نوتسید دل ان ودو تیمسن سن روا

 . تسا هدش هیهت « ی زد

 0 (یثاکیرمآ ) ۵ و رب ها رز هتسه [ رد

: ۲126۱۱۱۷21166 ۸ 

 ینسل دتا او هدننک م رگ رس راثآ یرسرو تسایمایف

 . دراذگیمتشگن | نایمدآ تاساسحاو فطا وع رب « نآ یط هک

 تیلست
 بم

 روصنم دسا یاد هب ار هدزا و تدیصعم

 مع نیادد اردوخ و كد وگیم تماس دز امیمص

 «امنیس ه داتس» . دن ادم تب رش

 ئ

 نیا

4 

 هوس برج )جو م

 ین و

6 

۹۳ 

( - 

۱ ۳ 
4 

 کو

7 



 ۸۵ فرح

۷ 

 ۸۳ عبها< ۷: 011۳۷ ۲۵ 6۵5

 : نادرگر اک - ۱۹۳۸ کی رمآ تروص هدو)[ ناگتشررف #

 ۰ 42.3 ۵ تا ۸2:4 - تا نا جروج , نادد شو
۱ ۳ 

۱ 

 ٩۲ >- راداو لو ی _ ی
 ریسنیف) ۵) ا ریل ز «4دش ذ[ لاس» هک د نکنیم روصت َ

 ب رطح» رهوذ تاب اد (كد

 ۰ ۱ ۱ ۲ ست  ۳ دادا تسو (نیا رب واتب) شورش اد ار (ینگ اک ز میج) رتسک» (؟ کلر

 .دمکدم راکز انزاما هدرا دار (ءوا نیا دردم .تسا هد رک تا۶ ام (فاوتبد اش اب ۳ 2 اف یا ۳۷ 1 ی سا ۴ ۳ ۳

 سرد بو> ميل كد ۰ دنش هکر >م یاهاب و رس ی بد دمت ۰
 ان 2 تی

 ولاحو هند زا وم ۲-4 یر اردو هلئسهند ( .. !دنب وگیم عورد تبمادک ۷ نو میت از وکب ۳ یر ی: ب6 رد ات ۵ دیه

 .تسما ع اهب زا, و نر مدسقل . شام دو عو» و
 ۷ و ۱ یاب ۳۹

>« 3 ۱ 
 .د رادد یو اد ز ری ات «تسا هتحیم | مه روا ر «لابخ و تایءغج و هد [

 ۸۱۱ هک لب 1۱6-66«۱۵6

 تنوسو رب را ور :ناد رگ راک 6 (هسا ( رف) هاذگ ناگتش رف و

 ؛ راد ریهلیو - نوسو رب ,د ور , فدورب ژناژ , رگ ر بک ا رب ایل: و ۶ تسا داد

 :دوتن ومسدل اون ور لا ز -ناژ: ز اسکنه ۲و ره ر دوتا ر وک و - ین

 رد « یا هر اد ابو « ی ولی «تا وه ینج «روف هز ر :ناگشی» رده - نآ ر (هنوو» !

 . 42۵ ۵ ٩ ۰ ۵ و دح

 ۵ را و 4۶م وص کلر تمدحب (وو هز 2) دو ره ونا وج رتثخدتكب :ناتسا ۵

 نداذایکیب ۵۱+4 ر هزاتنب ا .تساها رمگ نا رتخو تاج نآ فده 4, دوشم

ج (تل وهینج) نآ رتخد
 رطاح و دنکیم | ید یگتسمل د «تسا یاب و م ر

| (یوایس)د و قوف اما« وا
 درب ذییها | رو وخ ددوه رد هیمذت .دنخیم دید فالاتخ 

 ۵ ربهیها و لیلحت زلآ رب و دد رگیمز اب اغخ رواما .دوشیم هدن ار هعموص زاو

 اهو زر" هکیل (اج رو
ابهن 3 زا ا رد وخی

لی و>آ سیلیب ۵ رج رخ د «ل احنب | رد. ۵ رو 
 

 ۰ دوشمههداو

 شرورب یا رب دک یدزت و
 رد .۵ رک رقتسم ار وا ماقم «دو) هد رب راکب هژوسند |

 رب واصت «دوشیم ارجا ؟روژ ام.نالد و ددییا وفنسكا «روصحم یاد دنب |

ه نآ اب (« ینیتس وگ ۲
 :.تسا نسذ ا زیم یاهشا تحت « رد وگ و ۰۵ دا دلماک یها رم

۳00 ۸۳۱۱۲ 

 ست 0

دنا | رثا «داب نی رام رو 42
 " 

۳ 
ص رد تاب ریس نمف) ۵ 3 ۱

 دگ لاسد زا یا هنح

 اروب رودلا و ام :ناد رآ راک -۱1۹4۳(لاقت رب) ود وب یکین 7 و

 تر ی و هودلنم هشو نیا رو ؛لیلحت سادنووا وتل ۲ :راو ربهلیف - ساترلوموو زگی روور ته و یب اتک زا سابتقا

 تروصد «ك وگ نا و» نابن !فل رک تا ا رب ك ر زد و یا و یاب و ی (۵ را یاس . سودا اتب و « زدن از رذ وه ییس ان :ناکشیپ رنه هس وخلیت | وایس می :زاسگنه]

1 

 نود . دن امیم با وج نود ۳ دم م حرط یتالاوّدس و ءدنخ رچیم ه رد آ و

 . هقیق 34۰ نودحرو - اس هتز ۳
۱ 

: : 

 تم29 وم تر , لکشم مایف نیا ت لیتسا رد یش) اه ز آ «ملیق ندا «لسا ۵ رآ هوا 7 یاههچوک ی ان دور 0 نو

ای رف «وب وب یکین 7و و .تساهدش هبهآ ی رتت اموک و همی
 رطب » یاهج2۳ «كل ر وب وا رو لصف تب لوط روو ددوا تسدب یللما |نیب :تندآ .ناک آعهجد

۹2 

 .داد جاور ار «داب نی رام یزاب یاهفرح ریغ ناگشیپ رنه ًالیسوب امامت هک ملیف نیا :لیلحت
۱ 

۱۵۵ ۱۵ 0۵ ۸ ۱ 

 « دشاب دعب یاهل اس
 سس ایل 2و [ ( سل اژ رو ۱ زا یا ومز دز | وتیم « تس هل

 اکیسد < یسک ا و» ملیف
 -رلک 4 ر :ناد رآ راک, ۱۹۳۱ (هسارف) تسابم لام (یدا را 0

را وی رفسمآ ۲ فلیتسا نینجو
 هک وب دعب لادجنب اما . 

 اب رواژ رژ:زاس۵7 نوس ریه زا زال: روت اروک هس ل ادب رب ژ رژ: راد ردمالیف دا [ زا ید «مسجتا امر یرادقهو ساسحا زا داش رس ملیف ندا دم دوج وب

 -سیا وآ لوصحم تب سا رفالور « ناشرام یر ۱۵۰ ید روک نومر :ناگشیب رنه ۱۹۳۰) لا لهچ هلصاف رد هک «تساسلاقت رب ی اهنیس طق9 هژ و -اهنیس مهم

 .تساهشزرا نی رتهد دجاو ناذچمه ۰
 ۰42+ د ۷

 (ناش راهی را (ا۵) یل وار دننکیم زا رفنادز ز زا تسود وو: ناتساد

 4۱ اخ راک تر بحاص یودوزب هک . ددکیم (یددوک نومر) یهود یادف ارووخ

 زاد اروا 4۶ شتس ود هر ا> راک رو یا وا « یا زآ زا سا . هوشی ز اس ۵>4رم

 اب باس را ناناوخ زاوآ تسد زا رارف یارب .دوشمرا لوعشم هننخادش

 دی دش ۵ اد وناف وط نادش رد رد اب 4۳  دراو نا وق دص تش ر دیاه سادگیسا

 . تسد زا شتسود كمك اب زاد اما . دوشیه شخب رسفا یاهدع نبد (اهسانکسا

 ت>مش وخ ود اشد رگا و وو هب لی ددآ و ء دنکیم را
 یلاحرد « دن وغیم

2-2۳۳3 02۵۵ 

 نآددارب : نادرت راک - ۵۲, (کب رمآ) ! اه نکش ناورح 2

 ل اب ز وهیدم كب زا سام ا)دنیاکسی ر.م:تسب رانسسنم ریه روتکر وءسکر ۳

 -یسا وف جروج داد ریملیف (یب اد - رملک -نمفاک ؛رث ا
 «وب داه :ناگشیب رده

 رف سیاب 3-۰42 د ۰ -تا وهاراب لوصحم -تودنایلیل ءوبز یعیش

 .لاجهیالب و کتاب رو جنگی وجتسج ؛ناتساد
ی قاب شن | رگ راک یا رب ار اخ راک 4

 . دز هد را ذگ

تسا سک ر اهنا ردا رب كر زد ناروو بوخ یاهراک زا یکب :لیدحت
 ۳ 

 سیده اتبه ناض رسد یا ره اظز و نآ رجب ۷ ت یه کنه  لیلحت

 ساا ترباثب زا هکنیا زا «مالیف اما .دش ابیم ه زا یاه , یعع» زا ولمم
 بشه كس وزج ؛ مسالیف

 واهزاوآ و تسا دا ومه از یهک .هدش
 .ددتسهیٍو اب دوخیاج رو اه( روک ر

ً 
 ی

 د
 ٍ زر

 د
 و
4 

_ 
۳9۹ 

1 
3 

1 

 « وش و رگ

 ندا زا سل اکس ددچ , هو دم دو-ج وب

 یا داچ» 4۳ نادا ز رو و هاخراک رو یریجا ز راک جلف هلمج زا .دمآ رامش

 ارث آ زاب یبوخوحنب هوخ «۵:دج رصع)ملیف رد۱۹۳۵لاس رو زی «نیاباچ

 اه رس 4۳ تس ایتمس « ملیف

 رب ۵ فو رم سف اکس ۰ داود دا رق هد افترا دروم

۱۰۱6۱۵0۲ 5 ۱۷1 061۳۲۳۱۲۵۱6 ۸232۳۳۰۰ 
 . ددش 2 ر و «ناف وطو داد رد اه س انکسا نتف رآ یارب « دا ۵ رد دار ی ۱۵۵2/۳ اب

 0 :دینک هجوت لانیف ناو ر۴ رب هب .دوب بوخ یلیخ كي زومو«بوخ یزار 4 دنا ۲ :ناد راک -۱ (هسا | رف) داب نی رامرو هتشذگ ل اس

 ربا ۲ وجروچ « تک ریسنجف) ۵ :ناکشیب رده -ییل وک :روتا وم -تلد ریس
 0 !تساملامیدازآ «تساهلام «دروخ نا هو تشادتسود نا وتیم اج هد «دن | وخ .یسآ ا]

 . نیا یارب اد ترپا مرف هک دوب نیا رتهب تفگ ًادعب « راک هن رو
1 

 ۰۵ رکیم باخت اد وجخ ملیف (یدت ات ربل ] وجروج) ۵ رم کتاب «بوجعو كر زد رصق كار رو : ناتساد

۳ 

 ۳ ۳ ۷ ت اعد تات ی تب
5۳ 

 ۳ اوستا سعد بسا کسر و جم سا سم دم دل



 ی دو اد ایا ان اد اه را نخ ی

 (۵) ام دیدج هقباسم

 و ینارهت یعیفدزانهش مناخ دادرخ ۲ هینشود زور

 تعاس كي مادک ره ینادهاز دهازنیدل اردص یاقآ

 ۳ عام در دج هقد ۳۳ ند ند روس ه زد اچ 65و سک ول

 یاقآ و دهشم-هچد درک ارهز مناخهزیاج.دنتشاد تفایرد ار

 . . دلش دها وخ هداتسرف تسد ۳ ندرمد تن یشی رقداجسرتک د

 ۵ هرامش كلر زب هقباسم ناگ دن رب

 زا .دهشم نایت ۳ اب زآ جن نادادآ یدوسم سوریس یاقآ

 دوشم اقامت نآ رهتناگ دن ید فرف نونما ثدعس یا واةج گر هممذ ۳۹

 ند ند روس هزیأاج. دننک هعجا رمهلجم رتفدد دادرخ : هبنش ودرور

 . دوشم هداتسرف تسد هشت ود ناگ دن رد نا یه من اتس یهش

 (هپ) هدامش هقباسم طبا رش

 هک ار یثاههلیفمسا-۱: طبا رش

 دینکیه رک ذ اه تالاوس باوج رود

 یا-همایف نا رهت دد هک تسا یمسا

 .دسا (هداد ناشن مسا ناب ادیجراخ

 رکذ اد ملیفیلصا مسا رگا نیا رب انب
 یاههلیف - ۲ .تسین لوبق دیئ ام رفد

 یاهملیف ًانمض .دیل ام رفا رک ذا رد یدنه

 یاههلیف اب دراومیضعب ردهک ا ریس راف

 یهب اشم و كل رتشه یا-هدسا یجراخ

 ردتک رشس ۳ .دب رمث ما زیل « دداد

 لیبق زا) یصاخ طرش جیههقب اسم نیا

 هزیاج-.درادن (هریغو ربمت ند اتس رف

 تسا زی رب روسهب ده راهچ هقباسمن ا

 رغا ود و نا رهت زا هدن رد ود 4

 -. ۵ دوشم مد دقت اه ناتس رهش زا

 خی رات زا هامکی باوج تف اب ردتلهم

 هس ره -ب . تساهدامش نیا راشت ا

 هدش ح رطم هرامشنبا رد هک یلاوس

 .دوش هداد حیحصبا وج دب اب

 سردآ ومسا ًافطل : رکذت
 تشب رسد هوالع اددوخ لماک

 موق رم زیپ همان دوخ رد تک اپ

 . تیام رغ)

 هک دو رب مان ایت اهملیف

 هدش هداد شیامن نارهتآ رد

 . دشاب

 .دی رب مان یلجت ۲ ریپ و نموم لپ تک رش اد ملیف ود -۱

 ةرامش رو حیحصت

 در زب هقب اسم خس اب رد 42۵ ذآ

 زامسا ود اه امتشا((6) ه رامش

 | دوبهدش را رکت ناویحیس اد

 ك ۱ میا اوت یم مسا ود نآ یاجب
 هک دینک رک ذ | دملیف راهچ ۲ زاب وا :نوچیت اهملی مسا
 کلن ارف > و« نیل كمیل رش» اهن آرد هچابرو س وراگد ک -عاجش
 .دنشاب هدش رهاظ قافت اب «!رتانیس لیلی ۷ اوخیآا بش -یباعرم
 دز رب مساا زملیف (هد) ۱۰ -.۳ 6۴2۰۶ رو كف و ۰ . مشک رک دا رناثل روا

 دزد تغل اهملیفنیا ناوذع ردهک

 « نادزد » و «اهدزدو) دشاب هدمآ
 .( تسیث لوبق

 )۵) ه دامش کگ ر زر هر ۹ با وج

 ۱ : .سیا لک يا وک وا تکست هک یاس ییق یاهو سس

 .زومرم تسرهف - تیقفوم شوخ یود - زاددند - (دربتسد) هفیظو هار رد

 : نددیاضعا مات اب ملتف 3

 ۳ ابو ز و یتیم هایسنامشچ تسسف نقل راس هحید هم لا یکم ۴ ۳ خب وت گن وسفا بلق

 .یئالطوزایدرم تیقلد ندرت - دهد حیج رد | راهیئالطوم نایاقآ دب اهل ا

 1 هیت 1 مان اب علی ۱ ۷

 ردیا هل لک 1 یگالطگن دخ باب اهک او یئاللط هد أءط قایق نم نورا وان یاهیوت



 کی رد انابادو

 ! ندب كل زان یاه دز ابرمیح
 اهرگنس نب رخآ زاد رمسنج 8

 س) شد وخ یص اصتخایاهه۱۴ را رق و

 ی (ههطیح هب مک مک اهمث اخ. دوشم« هو ز

 راصحاا رو طف شب) یدنج از هک

 یاهراب دن زاد امه تس و دو ناو رم

 4 اد رم یا لک, ناد رم یص اصتخا

 زواجتنبا زا هز ا ۵ رهیاهس ام) یتح و

 ناب [۷۰.۰ تسا هدن ام داغ رو هز اذ ز

 هم اب دود شوخ نا رم لو رجاوا

 زا 4سک هدن ام نا رخآ رگنس تب زوده

 تساهدن ام رانک رب فیط) سنج هلمح

 لمس و هدن (مز . دز اب زمیج رگنس.تسا

 4۶ نیم ز یور یقاو ناو رم نا رخ[

 «دوخ یعقاو ماقم شرب ار رو نز

 ه داد ل زند رم داقنم و ییبطم ماقم هر

 ۰ ۵وشیم

 ات تسشذل تکاس نز اما ..ر

 هنخر زین نی رخآ رگنس نب اب هک نآ

 « درهم یعافد هعلق نبرخآ .  ۵ رک

 تالح رب ز «دن اب زمیجو مکحم رگنس

 اجب ردت ث وه یاه دز اب زمیج یٍ) ای)

 فیطا یاه دز اب زمیج ..«دز؛ ریه و رف

 و هاگن و زا اب دش رگ اندد كل زان و

 4 و-لک و ناکیب و ریت ب رص» دش رگ ا

 [تمنیس هد رد زا ار ناد رم 4 | راک و

 نادعیم زات هکب ووخ ق . ۵۵3 لا زانو

 .دا وشیم

 دی اب اعقاو هک «دن اب زمیج

 هک ناهنب هحلسا كار و تسای ری تفه

 زاد رم ربارب رد لاحب ا3خب رات لوا زا

 ! یسدذج 4ب نا دز هد رگ هدافتسا نآ

ربا دم نام ره نا رخآ اروا
 یا و 

 ات و رب راکر ار ق وخ ش)الت مامتآ تسا | ۵

طخ لد اةهردار ناد رم
 ناز زواجت ر

 4 :تنسآ لوقنم وا زا هد رادشه
ِ 

 دننک یم راتفر هز اد رم 4۳ یا رتخور
 ود یاه تفآ نیا مدقم فصرو

 (۱۰ینعب « ناج یمسج تف7) ( هرز اج ه>لس 4 تس و و لدخسه۵ وخدنآ و نشد

 تاووجوم لشتسد یگقاو نز؛دن رد یم

 نوهروه هک دنتسه یتخب دبد روج از

 4 ! تساهدش لالتخا راجد ناش اه

 « فرح اب طقف هز اب زمیج

 اه ز هو رک یعس یردق اب و المع هکلب

 ۰ دناشنب ناشب اج رس ار

 دددز نآاب ار وا هروخو وز

 یسوپ»اب و« دن اب زمیج یا رب یماد»

 ما !هد رب د اب زا «یئالطهجنپ » رو «رو) اِ

 .هدرک قرسف هیضق الاح یلو

 رگنس ها دش هتنفگ هج نانچ اعمناخ

 یاههایف هص رع و هدرب هار ناد رم

 دوزیلیخ ار یدز اب زمیج و یسوس اچ

 تبع . دز (هد رو[ رو شا وخ ربخسآ رو

ساو یلیعخ عی رس حعف نیا
 ۰ تسا ح

 عونصم «سداسا تك اه مس ات

 ثابت امو فیک و كدنف نامه ۳ دا را و

 ةس ۵ وو از اور 9

 د رسیاپدنلب دن واب نآ هب ما دوخیم رب

 رک 34۳ « سرد آالوسروا » هب « مشچ زدس

 ی ریث ات نامهناهج نادرم رو شم ان

 تککسردد کا ز نآ یادص 4۳ راد ار

 نآ حیص وآ ).فا واپ روسف و رب
 نب 4

 هو>خ تاشامز۲ رو فو رم دنمشا | ۵

 یادصابار کس كمي نداداذغخ تعای

 مهاه ده ۰ وب هدرک هارمه کز ز

 هکن یا دمایم ردادص کا ز تو و ره

 نا وبح یا ز» ددع دش اب راک رو یثاذغ

۵ ۱ 
 (!د رک یم حش رت

ه4ج) اذچ « ین 0 ردنی«هد» ملی رو ۱
 

 یاذ لرد: 7۲ یابی و ددیو دین (دیم

كار 4م ر زا رحایا رب 45 ۵ راد ار
 لت (3 

 هحلسا .دشکب ار رغا هد دز 8 یاهو رح

 نیح هدش هی شا هنیس تمسق رو وا

 زیپ رتسا هصاق ر كب لرن وج) صقر

 هز | ورا ر فب رحهد رک كيلش (دراد ار

 !قز اسم اب دن

 ناثز» اب «نزیاهدن اب زمیج»

 ناز . دا رادق رف هتمل | «دن اب زمیج

 یدتا روک ۵ یاهشقز اهمليف رد دز ار

 دد دا رادیدناز شیب اهک و (ینی زت)

ام رهقد وخن ز یاهردز 5 زمدبج هک یل ۳۹
 ن

 .دنتسه | رجام ةلیس وو

 مد داد اهملیف یرس نیمه رو

 اث اس و دمی دو د هک | د «یئالط د رمتفه»

 یاهولج هچج نآ رو لکش وخ یاتسدوب

۱ 



 نآ اد اناسور ملیف لیاوا دود .تشاد

 نآ 4 یشح و و ب) رغو اس۵ یه اجح

 د رک یمهضوء یب ای ۲ ی ۱۵ سیآ هال

 ك رتخدنی | هک میدید | رجامیجب رد

 رد نیتسآ زا یتسد هچ مادا |تكج و

 رکف رد یتح زیچ ۵ ردر وطج و هروآ

 تشاد تل اخدو تسد هیضق یلصا

 ود راکب ووک رام ان اسور ره وش

 نزنام ره تكب متسا وخیمن » : دب و۴ یه

 مدص . مز اس رگب اس> و ۵ رس و تیم

 نزلواهج رد ردملیف نی |نز4ک دوب ندا
 ط از عقا ورد 4 شخعضط ان همه اب دش اب

 ! تسوادوج و تو یلصا

 یادص ورس رب یا رجام دعب و

 رسا هک مراد ار « زلب یتسدوم و

 ار د رم هانپ 4علق یلبق نز نان ام رهق

 یکب نیا دن دو هد روآ ردهز را هب طقف

 « یتسد وم» .دنک یهود و رب زا را "] یلکب

 4۱ | زا و رپ دنلب یاهوزر آةدنی امن ولیمس

 هتسخ نا ز یلمع ریغ یاهی زتا اف و

 راو4 اخناد زو دنمراک ناد ز «زو رما

 ۰ تسا

 « تا وشخ (« یتسد وم »و ملیف رد

 مهرداد زرادقم هن ان زهب خاج و یاح

 لاح نبرد یتس د وم تسا هدش هتخیم ۲

 امامت ادوا هناخهحلسا و هن اخر وقالثم

 هن ان ز سامل ءازجا و شیادآ مزا ول

 زا کلر راد هتش ر گلد 6 له ده لیکشت

 تاب هز دوشیم نیا دشکیمد وخ نهاد

 (!تسا دنب رمک كي نامک هوخ) نامک

 ۳ 9 : , یاهناکب) بیآ رآ ووخ دن ند رگ زادعب
 زا بمب وا كيت ام .دهدیما زنامک نیا

 نتل آ شدنما درگ زا رگبد یتمسق و

 . تس اهدا ریگ -هدنتس رف

 رد هشیه۵« یتسد وه> اما و ۰

 یو ملیف نیا دد .تسا یثاسز جوا

 نا رآ باذج و ن-ٍ ر بی رع زا یضم

 . دریگیم دوخب اد و.ه یاهشی ار[

 اب ز د> نیمه رد زی شب اس ال

 لد و. . . تسا زسیکنا لاسیخ و

 یزاسب یسک هچ ار یتسدوم

 نآ ملی راهچ هراتس ددک یه

 : . 7# یا قوا قد ۲ و اما اه ۲ كل ر زر

 ناونعب لاح ان این داد , یثب واکیث وم

 هدیمهف و رکفنش ور نا راتس لمس

 !االاحو وب هتخانش امنیس

۷ 
 طاس نیازا هتملا مه نوب زب ولت

 ز اسهلمو

 ص

 زمیج» ناتسلگا ارد .تسا هدن اما بّقع

 كاخ و درگ «وجماقتنا» ین وب زی ولت

 هتفگ 0 )لد راد راد رخ یبسا هک دنک یم

 زی مااخ نیاصاخ یاهسامل هک دن امن
 4۱( ز م زا ول یاه هاگش و رو رد

 یرایسا نارادب رخ یاراد دوشیم هض رع

 یاهراتسالمق « وجهاق:ا» ی رس.(تسا

 هایسهمکج و راولش وز ولد نآ 4٩ تشاد

 ارهراتسنب ایل و دب زا رد یمواد یلیخ

 .دسش وا كل ام امنیسو داد تسد زا

 ...دون « نمکلب رب [» هراتسنب | مسا

 یی اخ رتخد ار وجم اقا الر الاح

 هک دنک يم یزاب «كي راث اب اد» مس اد

 شدوخفلس زا یزیچ لامک و لامجرو

 را عونتمیاههماجهکن االا .درادن مک

 لثه زیا وا . . دلش و) یه یا( رت هاروسج و)

 و تسا ها راک و ودوجد اتسا نمکلب را ۲

 راک ه وساآ ناف ود نیا زا یتق و هتدل |

 لسوتمهن اد ز یاه هلیحهب دشا هد وشآ

 هشرمه نونک ات خب ران ودب زا هک یوشیم

 .تسا هد ود اشک ه رگ

 بالقت |نب ا ریث ات هک تسا یهیدب

 ی اه روشک هب سا | رف ریمک بالا | لثم

 اهیث ایل ان ا.دنکیم تب | رس زین را وجم۵

 اد اسوژ» ناشدوخ یلگشوخ لاخ كت

 رومام .لوراک >» رد ار «ونیفایکسا

 ۰ دسا اهداد تک رش «یآ .یل .فا

 یدوزب دسا راد لایخ اهیوسا ا رو

 نامرهق هاب ویلا» تایلمع زا یمایف

 فورععم یسیلب یاهباتک یرس

 هن اچ دن راد الف و دا زاس هسا ا رو

 هب ار «ووراب تب ژی رب» هکلب دنا زیم

 زاد . دننک یضار هاب ویل ا»لر یافبا

 نام رهقهد رک اةنک [ « لو راک » 4 امل اتب |

 درد تگ رم)ملیف رو ا ریرگ» د تا وم

 . دن ( 4هتشاخ هص رع ۱۷ هرامش هلکسا

 و راوم) « ین [>4۲ ار نام رهق ندا لر

 راک هزات ةراتس «یتروج الب ربا »و

 .دنکیم یز اب

 لوا رقشبد اکب رس[ یاهنیس رد

 4و ا د رسم یاه رز اسج 4:4 رد نا ز

 یزاکب وآ ملمف رد ووا «یروک رم انیلم»

 و را رصاهب اب رب تو رس راک ساسا

 سدد) ۲ ال وس ر وا ّك

 نز زونه اما . دا 4:2 ر وا 2

 هکندا ات ۵ ود هدشا را ز راک ی راوع

 ۹ تنسو ام رومآم» دد « نال و الی و

 المع و تشاذدگ ران ار یتس ا روور

 تایلمع 4 تسد و دش 4۳ رعم دراو

۹ 
 هو از هم اخ اج نیدج) او

 .. ۵ زیتسوآ رآ

 . تسا

 زدیج» لا روخ 4۲ ۳ اسک یا رد

 نآ فب طلا عوا زا یرتشیب ید ار

 نآ تن ۲ نوب زب ولت دنملطیم

 ددار یئالطوم و یبآ مشچ سیسا | رف

 نوجهه « تس ویف اه» یاهملیف یرس

 و .. دزادناف نادرم ناجا نی آ

 رانک رد هک دسریم ربخ نیا زا ریغ

 نوئاپان) «لکت ۲» نامزاس نارومأم

 یرتخد» یدوزب ( شرامتسدووا وس
 نادمم رد مد « لک ۲ نامزاس زا

 . ۵ رادکبم

۱ 
 ! « دد ار و یا ظفاحادخ , بوخ

 ۱۷ هحفص انس ۵ راس



 نا ات ناسسو نآونعد ال ۳

 دفگ هچنانج . دزن به یراکمه

ن ادنک راک و اگیشتست ناف بلغادش
 اه

 یامنیس یزورما یاهرادریملیفو

 لک یسم» لیصحتل اغراف ایلاتبا

 هه مررهش ۳ اه تر ۳

 رهش) اتیچ هنیج داجر ۱
 :( اهنیس

 لو ۵ یک مر ک اجتشسسی رم

 یاهویدوتسا ۵٩۶ ومحم نیرغک رزم

 لماش ار اب ورارد کد اد نیملیق

 شالت وتمهدد ۱٩۹۳۷ لاسرددش ۳

«ین وروکن ورول راک»
 ما دوجود 

 حاععفا زا سد هامدنچ دوح هک

 ست امسس ر هد .تشذخ رد« اتیچ هنیج»

 کرادربملیف زهجم یوت الپ هدزن اشمر

 مامضن اب ,نیمق یعع رازع دسعشو

ههاگتسد ماسوا و عاونا
 لیاسوو ا

 دایتخاردار یر اسیملبف راک فاخر

 «ینوروکن ور» 4 زا دعد .دراد

 فا ۲۹۳۷ لامس ال اتیآ تل ود

۸ 
0 ۰۱۸۲۰ 

 دادهدهع | نلدنادرگ و هرادا

 لیق ی ایل اتیا یاهملیفرثک | .دش

 یا بای آ هد ام رد زاد
 ( دفن نا رداگسا 3

نیارد کاج مایاردو
 هتخارن لحم

 زد یک سانت شات
 اتیچهنیچ كنج مایا دد.دشیم

هرصاحم» لدد ۳ هرودندا
 « را زاکلا 

 4) و-لگ و نا رابمب فدهر اد نی دنچ

 ۱۷۷۲ ) گرافی و (۱۹۶۰)

 مان ار « انیج دو ۳ ودر

۳ ندعفتم ۹ اهپ ود 4 اه
 هو نک یا 

 .دش دراو ناب یدایز تاراسخو

 نیرت فورعم لاحرهب * درس نا
 بقح نیح نامل آیاوق مه دمب

 تكنج زا یثیو یاهل اس نیرخا ملیف

 ۳ماه و تفایسا زا هچ ره یعیشت

3 ۰ 

 ۰ ۲ و
 ی

 تاراختفایروآ دای ناونعب هک مود
نتسن اوتیم هک اد اتیچ هنیچل وگتم

 د

 دوب هدش هتخاس ایلاتا هعشذگ

 .دندرب دوخاب و ق اخ رم

 ۳0( ۳۱ / 6 ی اقنیآ هایس »

 فورعم شاس یخی دات یلادنت راد 1

 هذ ول ک هم راک أتو | هک امت

 گنج هم اخ زادعب
 ادتد | اتیچ هنیچ

 یودرآ هر نلاکییه
 و یکنج تا سا

 لاجت اش ید دارفا هاگل نم سیس

 1۱۹/1۲ عضونیا دا هراوآ و

 اهیهژرخت هوا وا داک ات :تشادم| هد اب و ایا [أح دایز هرز اقسام هک دود

2 ۰ 
 هنحصیضعب ردو ددشن هتخاس تقد

5 

 ی

 وتبت » هد تا ود ار
دریس«ینوک رام

 

سیروطن او.تسق | وت واو ابی سن یخ دات ملیف نیا یاه
 تروصور

 ین ایمک هک دهدب تسادلسد یچم تع 1۳ ت بقآ کت
 سک و شی ات ی

 . یناپمک و «ناهاپ ور سن رپ » ملیف

 «اهزور.رر خو و 1۱ هد ود

 تن ۳۹9 32 لو
 .دشیه هدد د دابز اههشیپ ره

 :مدی اهنیس براجت هسردم

 امنیسلک هداداهداجب 8
 البق ۱۰۳ لاسدد «یفارگ و ت

 لود کیو ماقاو ی

 و

2 
 نهد . دن أسرد تایایب ات | و ار

ِ 
0 

 تعحص مدشفعذ ولج نامزرا لاح

 هفگشجات ناصر لبقتازروتا ! ۱ ۳" تن ۱
 . هبیثل ود تاماقم هجوت هناشن هک

 ۳ >"ب نداقمو لیفنارودزا ۱

 ۲ تا تبولتف نهم ی و الد دوج و ندساک تادم . ده دم ۹ 5 اش ۵ ربع ۱ ۳ 1 :
۱ 

 ۲ ٍ ۹ 3 5 0 هس زدم تي تخت دود اهس

 یارد یه یتح 4 ترا یرادرد نیصصحشم و تیبا لاسود لیصحت

 کا زا یی یت راحت یاهملیف نتخاس شین اههعشر شابس زا هتل و گلد

 («ارت اپ ولک »ملیفرخا دانیاهلمج هکیناسک بلغا .دنتسین عاللطایب
 شل نفاق هد موسوم ن اهنیسیعأ ود

 بوس او تاخس) ۴ امشیس بر ادیت

 یک و اهنیچ ها اتممد
 رهش رد ) اقا

 تسایر هک دود ۱ لاسد مر

 |غرافهسردمنی از دننکیم
زا بید رد ند ۳ ناب وجشن اد لیصحعل

 تر ادیت 

 دذ د ریس ۲ ساک جی ول > هد ۱ 38

۳ . 
 و هدافتسا (عا9-۵رح نآزاسملیف

 دراد همادا

 یر ۳ یاههنیمز 3 بلک اه و
 نیاهتسجررد تعصوصح ود . دذ ۳۹

 یرادریملیف « نیس گی شب زا ما
 6 تاداقسا هک تسا ی ایکس هس زدم

 دن وش 1:11 ناپح یاهروشک یامنس ۲ و دنتسه امنیس نانک راک زا ابلاغ یا طءسابل یا ی

 :دی ان یسردم و کاش همنجاهسرد و یسد ون ود دانس «ژاتن وم «روک د





5 

۱ 



ِ 



 « كيا ژزوتف :شدوخ لوتب

 لکش اردو وخ «دنگمما تلاوت . دنک

 مش [ع.ی رو [آمم رد نام و» یا هد۵ ۱ رز

 لبم) نا وسم؟ « دلش و) یم ه ایس یاهس اما

 ۵ زد رجم اهه! اش یو رمها شه ایس و

 نبشنل د مسمآ وا ربا و قم نامغج ام (

 رغالمه شب اهةسد . ی اراو یفیطا و

 45 ر واطا اه تسا فد رظ و هدمشک و

 ن) رآ نا ریش و ی) را ۵ رگ زا شب ادص ۹

 یاهدنا اوخ زالاح» اه تسا ی اهادص

 رتشی» ل اس جنب و تسم» . تساهدشهدمدش

 ارد وخیةبس وم «نس نلااب اما یرادز

 یقیسوم و رده زجب ۷۴ اه زیجچ فو و

 ًاملاغ هک شب اهزا وآ رد .تسا هد رک

 « تسامب ز رایس و ی-1> یا ۲

 فر وگیم یعامتجا یمه«ل اسم زا نجس

 ه رظذم ربغ وانوچ ی رتخ و ناهد زا

 تعغدم رد یاهداو رزاا .نگ 45 ۲۱ ۰. تسا

 د وشیم و اد یاهدا زرا یه داهدشبد و

 رد ط 23 د۵ دیم حیج را نوج

 یت اه و زهتس و . دا اوخ» زا و[ هه ۳۵ او

 د زهتسد زا رتشیب د وشممد اهنشمد و | هر 4

 ه راش اب نوچ اما تسایث دنادنم رده رتشید

 تس ود) اس |شمشک )ککنیک رت وا ییت رام

 ا->۲ ره رو تسا رضاح (تس و۵ ابس

 دهد ترعسنک و دناوخ زاوآ آن ام

 امآ . ۵ رد ماد ۳ اما ی کگ ر زد لاجر

 ی اهاجرد طقف نوجهکز [ تلعب اهنب ا

 جحاعیتحا یدارز۲ 4 دز ا وخیم زا وآ

 شمقا « بوالطم ا" مد رم» «دراو یافدب

 رد ار یوخ راک راد نیس .دا اهدا و

 عورش نوتسوت « ردنب رگ یفاک زالوت

 ناگ دنا اوخ ص وص>۰ هواک نذا .درک

 یثاکی ر«آیلحمی اه زا وآ نا رادنتس و و و

 - انس زا ةویش ید نوج ۰. تسا

 نجس یرد ره زاو ند-بش وا و ندیشک

 نوچدهدک « نالب او باد و اد یی دم

 ید زا و [ یاد دل ا وخ را؟ ۵ رک رسزا وا

 زا تب | ۱اء,د رکمم یگ دا ز و راک * دود

 : دنا هدش ادج م۵ را

 رب نوح
 هد [ هخ

 رکشش 9 3

تسا یا شوخ و یهیهص مدآ۲ ۳"
 

 ! تساهدش دنمت و رث یا و

 ش و ر- وا وا زا هحفص اهن ول

 لا .لاق 5 یدم آ رد اد یا و هدف ر

 «یلاو - لمراکدرد هتشاد هار نیا

 مع شز وه[ یوتمتس) |ر کال است رفیلاک

 نسلصده و هدرسک زاد « تن وشخ

 رالد اب ۰

 و دن وشبه نویس 3 4نف ه شش تدم)

 تعسخاد رد مت

۰ 

 ارگ تب رشب و یتسود ناسا سورد
 ردرا رالدرا ز۵ علاج ات .دن ریکیم

 . ت سا هداد تسد زا وتعتس | ندا

 تذ؟ممهاوخ زاد ش زا وآ نب رتف و رم

 یا ه | رآ تس(۷۷ ع ءاطوا| ۵۷۵۲ ۵

 فو رم یسامی هار تیسانم» هک

 یوس یواژا ضرعمآ عف ر نا رادف رط

 دنا عبج رت ردو دش 4م اس ننکنشاو

 .د و ریم ما تب و كنج زا نخس مهنآ
 فوب تور» شرگب د فو ره كنه و

 تسا «وگد قدء زا نواب و « ۵ راچیب

 لاحب اتو تسا سراب رو العف نوج

 نیمجمه و ابیما | نا اسر و تارسدک دن

 هدر ارجا سا راب یاهه اش اد رو

 دد وایا رب مه نوب زی ولت 4ءاذ رب کتاب

 و نا رگ اشامت . تسا هدش هتف رگ رظن

 اج هده رد وا یایت رسخک نا دن یدش

 شا ادو ناب وجشا او «سب راب صوص>,

 و دنتس۵ رکفنش ور هعمط و نازوسمآ

 یا و>ب اد وا یاهگنهآ نیگنس مالک

 لبز را یه تذا نآ زا و دمنک یم دل رو

 اد هتفه ندا رد « زی نوج»

 یا هبح اصو دا و همجس ی ره راک ردخ

 یاهاوج«تالا وسهب هک تشاد هات وک

 :د وب هداد یملاج رایس

 ر۰۵۰ یقیس وهامش یا رب

 ؟
 ۰ تسایسأد کندبنآ

 ۲۵ جو طه رد هر



 ین ادها زدها زنی دل اردص یا ۲
 « كد زوم صوصخم لودج» زا

 رکشت دیاهتشاد لاسرا نامیا رب

 كب زومهحفص هکیئ اجت [ زا یل ومیذک ی م

 زا هدافتسا تسا تاق اسم دو او العف

 زاد لاحرهب درادن ناکما امش لودج

 . دب رزذیب اد ام تا رکشت مه

 (یقشیس لیلج یا

 ار زا راچ یر ناح حرش با

 .م) د رک پاچج ۱ع۳هرامش رد

 ملجف کنهآ همجرتو رعش ب۲

 ید وز: مهار « یيتانیسنیس زاب رام و

 میهاوخ پاچ ناتیا رب هحفص نیمه رد

 ۰. درک

 ی اش ام رک ددحم یا

 ( رهلجم4؟ اهشیا رد د رک میها وخ یعس

 دب رخیمشکب زوم هحفص رطاخب صوصخب

 تب اض ر4۶ مينک میظنت یر وطا رتاحفصن |

 مينکده شش وک و دوشمه آ رف امش لماک

 ردار کنه آهس راعشا سنبا زا

 ۰ میمک اچ ه راهش ره

 - ینمهب هثلا رصن یاقا

 یراجاغآ
۱] :96۲۲۵۲ 1۵ 9 « - ٩ 

  ۵س روم طسوت؛ ]عوو۱66 و
 هدش هدناوخ اکیسج ملرف رد هیلاوش .

 تفه م-ایف دد لیک دراوه -كت

 هدن | وخ یگنه آ ردا رب تغه یا رب سو رع

 ۱۱۷ وا 6 هوندا و۱ > ما

 تاب روم
 فی

 ۱۷۱۵ یواا۵ صع از یوصوکنهآ -۴۳
 «شیث وگ املب و» یث ایل ایا هدنن اوخار

 ۰ تسا هدن اوخ

 یاهااسرد « لب هزج » کده[

 دنچ و نیل یکنارف طسوت رادکب هتشذگ

 رووات زآ لراش طس و م۵ شب لاس

 ۰ تسا هلش دز | وخ

 یراخم هدازآ ما اخ

 ار نات یتساوخ رد کنه آ رعش

 اب زومهحفص رویدو زد دیشاد نّیمطم

 ۴ دا دمه | ودخ

 ینیما نسحیاق

 کس 4مجرت و رعش

 رد داب وداد ۵۵*۲ مه ۱
 ۹ ما (هد رک باج ۰۲ ۲ ی ااهه رامش

 در | وتیمم۵ ا رد از كره [ رعشهمج رآ

 .دینک دین هرامش رو

 مينکیه رکشآ الاد ۱22۸۵ امش فاص) زا

 یاهکتمه ۲ راعشا

 د رک میهاوخباچ رگب دهر امشدنچ | ار

 (لمآ) یلالج غورفمناخ

 ناز 4326 هروم

 20۷۳۷0 7۲ ناب و که [ ه دنا | و>-٩

 دا وتم اکی رمآ ردهک تساكرالک ال وتپ

 .دداد تماقا هساا رف ردیل و هدش

 ملیف رد «ایرام» کنه آ بت ۲

 هنب رام» طس وت لصا رودب استس وناتساد

 نیا و تسا هدش هدناوخ « نوسکیل

 .دنتسهیاکب رمآ مهما اخ

 هتفه شو رف رب گزهآ هو
 هتشذگآ هدفه رد ۲00 ۸۷> تاحفصزا کنهآ هد نبا[]

 :دن اهدوب زور تاحفص نا رت شو رف رب

 (زلتیب ) مجذک شتسرد میا [ وتیم ام تا

 (ومادآ) مراد تسود ۴۳

۱۷ ۵0 ۷۵۲۸۲ 1 ۲۴ 

0 :»066۲1 

 ۱۰ ار
 ( نیت رام نی د )مراد تسود یلیخیلیخ ار 4

۱ ۱۵۷۶ ۷۵۱ ۵۵6۵ ۵۵ 
 ( زپ ول ینب رت ) ومیل تخرد به
 ( ایسروم ود ویا ) قشع 1

 (تیم ره زنم ره) وت قشع یا رب -۷

۱6۲۶۵۴ ۵ 

۶۱ 6۲۳ 

۴۲۵۲ ۷۰۳ ۷۶ 
 (یلسب رب سب ولا) اه رتخد اهرتخد اه رتخد بش

66۱۲۱5 ۰ 21۱۳15 ۰ ۳5 . 

 (ا رت انیسیسن ان ) هدشهنخاس نتفرهاریا رب اهنی وب نیا -8

[۳۵56 ۲۵۵]: ۲۵ ۳۵۵ ۵۳ 9 
 ۷6۵ ۱۷ (2 رالک ال وتب) نم قشع س۰

| 

 20۲۰ ۳0۲ 0تن

 ال هم 101نموو

 10اب هوم دن طفوتتات 6و ج00 اتو

۰ 28 8۳961 88 322-6 1012 

10۱2۱ 1۳9 7 297 7 ۱ 

 دوو  ظم 7 ۵07 0)ترومو

۱۱6۲762 607۵ 16977 ۰0 

 ظ6051-786 1 ۷۵04 2117۲۵ 6

 ۲ 6۵ ۵0۳ات 010 126 ۰۰

 1,076 72و 1 10۳9 732۵ 0

 ۳۸۵ 1 هتتط 72 ۵ ص۲

 1 ۳6۵60 7۵ 1 8960 72 1 ظ660 7۵ 0

 ص8 1۱12 دوم 1 7012 0

110 007 7 

 01۲ ۵1 2۳7 ظ9وتساب 20 61007 اتم

۱ 0 08۵ ۷0110 177 861 10 

 1101۲ 876 1۳7 هظطع 0 وله

101110 ۵۵7 1۳ 

 زالو ۵۵97 0111000۰

 کنه آ نی رت اب ز زا یسکب 9

 و زاکهزات هدنناوخ «یلیم» هک یث اه

 پاپیلال مرسپ هوا
 نکن كرت ارم زگره

 مراد تتسود یلیخ«مراد تکسود

 تسا هدناوخ كم زوم یاب د ناوج

 ۱۲۲ مت 10111 0ود> کنه آ نامه

 ناگدنناوخ فرطزا ًابت رم هسک تسا

 ینادب مهاوخیم اد نیا همجرت و رعش هک نوشیم اضاقت هلجم

 مدادزاین « مدادزاین « مدادزاین وتب
 یورب تشاذگ مهاوخن زگرهو

 رد مهامو مينک پاچ ناشزارب | نت

 . میه دم خس اب اهن ۲ یاضاقت هب اجنبا

 پاپ یلال مرسپ

 ینکیم جیگ ارم بلق

 ین زیم شتآ ارم یایئد
 ینم یوزرآ اهنتوت
 پاپیلال مرسپ

 پاپ یل ال مرسپ

 پاپیل ال ۳

 پاپ یل ال ؟رسپ

 یدرک جیگ ارم بلقوت

 ینی ریش « ینیریش نوچمهوت
 .ینهیرکش تابن بآوت

 .دناوخیم زاوآ یناملاو هسنارف کگنیلورو نلتیب زاس
 درومشن دناوخزاوآ رد هک یزیچ «هرهچ » ناتسلگنا , زنوتسا

 ماگنههک تسنیا هتفرگ رارق هجوت هب كيزوم یایند زا یاهزات
 یاهاپابهنحص یور ندناوخزآوآ . تسا هدرک یفرعم نایناهج

 . دوشیمرهاظ شفک نودد و هنهرد
 ار راکنیا تلع اهیوسنارف یتقو

 هدیه و تسا اش یدنس شمان

 خراطلت دزایسد شم آدص 6 دنا اس

 هدادباوجروطنیا دندیس رو وا زا

 راکنیااب نینکن لایخ» : تسا

 اش 8 تم تا هک راه یمل نو

 هن اخ راک كلي رد شیپ لایق ات

 «ماهنک اد» رد عقا و یزاسلیبموتا

 اسب رهم ان ۷۱ ؟تهواک
 ۳ ایا اه

 ۳ ۲ 1 هک سب داپیاییمل ۳ اسرد ینوتنا

 هلخ تیعمج لباعمرد ملاجخو فایپتیدا هننام ین اک دنناوخ

 هنه رد یاهاپ ابیگید فرطزآومنک ار نانومویا ورووانزآ لراش

 کیم ی نا نانیمطاساسحا شفا ی اهن ۳ ند دن ازت نهشد

1 



 .منک داف دیاپ ًامتح هک یثاهکنهآ زا رب دیکب ۰

 موشیفخمو منکدارف دیاب ۱ رتخد > ملیف رد یلس رب سبولا
 مهاوخیمن هکنوچ تسا هدسناوخ « ارتخد « | رتخد

 موش دنیاپ < 1. 4080۳[ ۷۵۵۵۵۵ ۰
 ماهدید ادیناسک ۳ وراو مان (مشاب دنب اب مهاوخیمن )

 دن اهدوب دوج مهاپ هک اجنب|ا رد ار شاهمج رت و که ۲ رعش

 3 مهد رک پاچ ناتبا رب

 ۳ یا ی هک دما یاس قناخ رب دری ی را درام ها و
 مهاوخیم ۳ 0 تا ی

 2 نو  كي طقف هک منکیمن رکفنیاهب نم یلو موش دنب اپ مهاوخیمن ۳ اه

 موش دنباپ مهاوخیمن
 هننیبب دنناوتیم همه

 موش دیفم مها وخ یمن

 متسهیحی رص مدآ

 موش دنب اپ مهاوخیمن
 . منک یمخم تسین یزیچ

 مشاب هتشادتسود ادرتخد

 ..:گنسنک نیا داش

 مدازآ ااماک نم

 . ماهدش یضادو

 مشاب دنبیاپ مهاوخیمن سپ
 قوشعم كي تسحمرپ ناوزاب

 دشاب دن | وت یم یبوخ زیچ هک ماهتف ای رد

 مها وخ یمن لاک زر یلو

 دنک دنب اپ ارم یسک ناوزاب

 مدش ریسا یماددد هکیتقو

 موشلوغشم راذگ و تکس مهاوخیم

 تسا میسوقشع نیمزرس
 موش دنیاپ مهاوخیمن هوا

 ۰ _ح

۰ 

 ۰ ۵ ۰۹ و

 یرباب یروتس زنا رت تّح بش

 ۷۰۸ لدم هقیغد 6۰ را وناب ی رابو

 : یرداننابایخ
 ویکز اساپ

 ویرتسا یرطاب و قرباب یروتسی زنا رت توص طبض

 ۱۰۰۲ لدم هقبقد ۰ نوفورکیمود اب

 تسا عیسوقشع نیمزرس

 . موش دنیاپ مهاوخیمن «مهاوخیمن مهاوخیمن :هک متفگ

 دنّتس» رگیدکیب لدو دن دشدنمق اع هکیتق و

 تخی رگ یکداسب اهن آقشع هکنیالثم اما

 دش اب هتشا د ی اعدانمیرر یسک مهاوخیمن

۵۷۳۲ 

 مها وخیمن « مهاوخیمن
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 5م ۵ مات
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۰ ۳6۲ 2170۲6 
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 اب ۳0۲۲۵ 6
 1۳ ۱۵2۲0 و1 وهوو]

 ۹بظ 012۳0127016 ۱۱۷۱۸0۵ 06۲ ۰
 ظلمص وه هطع زر اب 6
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 08 وه طع عز ۵161 066۳۱ شف

۰ ۳6۲ 21110۲6 
 5ع ۵ مت

۱۲ 0۲۲۵۱ ۰ 
 عظع طقت ۵۲90 ص0

۰ 56۳0۲6 ۲۳1۲۳۵5/0 561 12۳12 
 لو وه 6ظع ۱ظ ۷ 6
 6 ان ۱۵۵8۵40 ۱6۵ ۲
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 < ام هم [۱0۳ع » کنهآ
 رد 4۲ تسداهکک ۵۲ زا (لگ کای رد)

 هد رک تک رش ۱۵۹1۵ یوم رناس لاویتسو

 و «فروس» یوسل | رف هو رگ طسوت و

 « شیث وآ املب و» یث ایلاشا هدنن ا وخ

 رعش ام اجندبا رد . تساهدش هدناوخ

 نارادف رط یا رباد کده[ همجرت و

 ماهر ناعآ

 اک کاپ رد
 فروس - شیت وگ اهلد و : ناگدنز | وخ

 یودن ۳

 ادیث ابیز یاهزیچوت
 دن داد دوجو وت فارطا رد هک

 .دیدیهآ وخ

 لگ كيدد هک ینادیمن وت

 دداددوجو قشعزا ولمم ی ایئد

 نم نامشچرد هک ینادیمن وت

 . دراد دوجو قشع وت یارب

 .ینکنتک رح تیاجزا رگا
 اهکگیر نایمرد ین اوت یم وت

 رک ادو تدوخیارب نتاملا

 ملط كرد هک ینادیمن و

 دداددوجوقشعزا ولمم یگایئد

 نمنامشچرد هک ین ادیمن وت

 هداد دوجو قشع وتیارب

 یودن یا

 دیمهف یهاوخ وت

 یا هدی ود یلیخ هک

 .یآهدن ام [اج نیمه همه یلو

 لک كي رد هک ینادیمن وت

 دداددوجو قشعزا ولمم ین ایئد

 نمنأمشچدد هک ینادیمث وت

 « دراد دوجو قشع وت یارب

 « وتیا رب

 ۲ وتیا رب

 وتیآ رب

 . وتیا رپ

 ؟ هراریک تسو | رمشس ۳
 دهد رم ۱ ی رم ۹ او

 نا اها یار سیو زو ءم تیف
 72م ۱ ۳

 ؛ نوللسصوص,را یاد تدش
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 زن وج

 ۳4 ۰ " ۰ تا ط یر ۷ ۰

 درد یا فورد ور وار صبر دل ول رده
 ۰ یا

 . تق اب یوش حلص رد هک هچ ره و اها ۲

 امش یاهزاوآ رتشیب رد

 عافد و ناسنا یدازآ زا نخس میناديمامشزا هکهچنآاب -
 زا ناتروظنم دیاب ییاهدینش و

 زا .دشاس یرگید زیج تسایس
 رظن دد یروظنم هج هماک نیا

 ؟ دی زاد
 دب-) (هدز سدح هک روطت امه -

 4 تسیا یزیج نآ تن اس زا نم رظن

 تسایس زانمدوصقم .تسا لوادتم الوف

 یدازآ « اهن آتداعس ءاهن اس ا ینعی

 4سک یائاسم یلک دوطب «دو ریم
 تسانایمرد نآ رد اکی رم [ یاب

 ای۲ .دهدیم یثاکی رمآدض یوب

 ؟تسنبا امش قده
 همه لثم ار موشک نم ![دبا -

 نآلث اسم و مرا تس ود رگ) د مد رم

۳0 
 ربا هو اعس ترا هو رم -ِِ

 | ها ۱

 7۱۳ عن ی 1 ره

 2 و

۰ 4 

 اتو تحار اختر رم

 رگ نر

 اسد هزرابم نم فده . مد ۶ مه

 طقف نيا و تسا تموصخ و تذ وذخ

 هک ف هام « یوشیمن اکب رماب طو» ره

 ریگتسد یزیجچ نینچنم یاهنه آ زا

 ره هلیسوب یردا رب و حلص.هدش امش

 .تسا عاف و لب اق یروشک ره زاسک

 ؟دیتسهیمهذم هچ و ریپ-
 دیگ فف رز

 ۲۵ هحفص اهیس هراتس

 او اب سد حک



 هد و

 ناملک

 یرادب رخ درد وا ا ذی راد
 امشزا تسا وجم«ناتساد قوقح

 ؟ هریگب تقبس

 نو اش هلب .تاتامک

 ادیپ یبلاج هوس یتقو دینادیم

 ی 45 دتسو ات شا هشدمه د وُشسیم
 مه ات نآ قوقح یرادد رخ یارد

 فا 6. ۳ دن زاد رییس هزرابمد

 . مددش هدن نام دروم

 ينامروسناس لاحب ات اب ۳

 ؟ تساهدش امش نابب و راک

 تاک نت نا نایک

 اب و عونمم لاحد ات نم یاهملیف

 ؛ خش |لیس . :تسا هدقا نوین اسب

 دیهآ وخب 4> ره دوشم کن | رف رد

 تا ود یسنر» دبی این طقق هیت وگی

 : تیک اتو » شفا ۶ سلف
 قراهخسا کگشنجو, نچ نگسک کار

 نوچ.دیهدرارق راک دروم ار یلعق

 اهعوضومنیاهداد رد هک یملیف نم

 مه تق وچیه ما هتخ اسذ دن زد فرح

 . ما هتشادن ۱

 امش نواد نلآ هتفگب بس

 هشءد رذه كلی ره دن رتگ رزب

 رشکادسح هکن [یارب . دیتسه
 هشید رده تب زا اد هاکوقوذ
 ؟ دینکیم هج دن روایب رد

 لبق عوضوم نیا - ناملک
 .تسایناورهل ًاتسه تام ندج ره زا

 اجنیارد یسانشناور روجود
 راک مهتازاومب دیاب هک تسا مزال
 یروتک آ یساسقتاور یک کیف

 یرگیدودرادرآرقنات رد | رب ردهک

 دیاسد هک یژانوس رپ یسانشناور

 دد اد ار یک ا . دوش هدد ای امن

 هاگن آ .دیمهف یبوخب ناکما دح ات
 ار وتکا هک دد ۳" یک نآ تو و

 تیصحخش بن هک هک دد روابد قوذرس

 گزف نت دن ۲ دوخدا دعتسا ودوخ

 دنک اقیا دیاب هک یژان وسرپ دح

 هشت ید

 هک ییاهروتک [نایمرد

 شیب كيمادک دیاهدرک یربهر

 هتشاذگ ریثًآسآ امشرد همه زا
 ٩

 ۳1 تسآ

 ناگشس رثهاد راک شا قوه ۳ 2 و

 دام اها ماهدرد تذل یناوارف

 هءه زا نولد نلآ ةک مي زا کا

 -.ناژدرومرد.تسا هدود رتبلاج
 مس

 و داد عتسا ه۵ذ ا -ّ 6 ند ّک

 ظعاو سا یخ .نشکاناوت

 قوس | >ملیف هکسخف وه یافت

 وا متخاسموا ۳ ار «اههدرذ

 زا :دنا رذگیم ار یتحا ران هرود

 اب یت افالتخا و دود هدمآ اکیرمآ

 ار هچنآ تهجنشام تشاد شنز

 . دشن هجوتم متشاد راظتنا هک

 هراب رد وقو رتاوساارف -

 :تسا هتش و امش

 راوبد»ملیف لوطمامت رد»

 د وشیمطاهنتساح وض وب «یثایدد

 ملیف هک ۲ زاآ لمق ناد رگ راک 45

 ار دوخ لغش « دنک تیاده ار

 ناملک یا رب لصا . دربیم شب)
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 یا اد رگ داک 5

 و یلمق ملیف زا رتنا رگ دنکیم

 دشاب شاهدنب [ ملیف زا رتنازرا
 ؟ دینکیم رکف هچهراب نیا رد

 مدرم ناهد ولج ب هتل

 متکی نه . تفرگ نوشت او

 یتسایسروج كينمب وفورت هلمح
 شن سود وا هک یتسایس . دشاد

 نمز تسایس» و دن | هتف رگ شم

 نآ لصحام و دراد مان « هتخ وس

 هکنآ رطاخب تا اضآ گی د نیک

 .دمش اد هتشاددوج و ناشدوخ اهنت

 هک :یفک توقع دهن افساسف

 سپ یکی وفورت یاقآ یاهملیف
 دوخ لئاضف و نساحم یرگید زا

 خیسو وا . دبنهدیم نترسو را ار

 اتاه ۶ تل تم زا تکماسف
 هتش 15 لاک لا ویعسق نا رضاحلوقد

 سس

 ۰ ی یروا فسات نده

 هتش وذ 4) اقم ییم» رد وف و رآ

 ینادرگ راک یا رب امش هک تسا

 کان [ رژفنویابمتد ی اب هدرا ود ۵

 ؟ دیاهدف رآ لوب
 تساع فرک ۳ 7 ,وبس تا

 هد وگسه هوا وخمناشل د هج ره

 وا زا هج . دنهدد نمد نویلیم

 ۵ نمد

 « هدش مامت »

 امنجس هر اتس ۲٩ هحفص



 ت هه

 (همش ی بشر ) یعی و

 دایب لبا رد اد شیک وک
 دایسب نم «عقومن ۲ , دروایب

 ردرم دما یس ایل ( مجد ۵ 7 3
 س

 تا تب 4؟ یتف و و مراد نتد

 ایل اتب ایاذغیع وا ) | زتیپ
 (یث

 اهد رم 4۸ م-دگمم کمک

 تس رد ءدعب و ..دننکیممه [عز

 تدشب هنحص كی ملیف طسو

 : مها وخیم كارت اما رو
 4 رآ نم

 «موز» ارم تروص وت ومنکیم

 یلیخنالد رد ن نجمه ییهکیم

 نالب 0 # اهم ی اب  :تشرو

 وآ ربل ۲ و «؟لومق دوشهامت

 « هلگش وخ ل وبق» :دهد یه با وج

 تادنک رک نیا مرظق

 دون و5رفلا یشعسآ همش

 همه تاب در وزدجب و ندا

 تشاددای ا رهراتس تا روتس و

 .۵۵هدیمهمادا هردخم و کیم

 هنحص زا دعب اجنب | اتعیمط»

 یا اعزیت پا رتسا تب «عادو

 اهلبم و | 4۵ 4۶ فرا و مزذل

 4 ۵ ۵ دید  ر. دنذک یبم فوت

 دا زاد ربیمنم ت.س رک ی اش ام

 ۵ | و ناشش وخ یدی> مد رم

 قعفم اد هتش ذ نباذآ .دمآ

 . دی ایم رد روچ مهنانس اد

4« 

 سیرتک | ؛ بوخ

 لو + یا .یقفآ روطج

 لب ۳ رد هک تسا یلکشوخ

 هدم بز أم دو

 بوخ نادرگ راک كر هک تسا

 « لبق زا و دنک یم باختزا

 .دهد رز وتسد وا 45 د رز ذی یم

 مهیگ دن ز تل و اش تن

 تحت هک هدینکیم ل وبق

 ثد وش عقا 2 تموکح

 بان تسادم بک وخ

امهودینکد ده ْأ وخییم
 راک ن 

 ی ارگن ر 4شممه نفس راکیت وهم

 زا .من ابی رگب تسد نسل و

 یکی نیا ومس رتیم مد اهب زاب

 ای مردب یتق و ک تس ۵ رخسم

 با رطدا وه ود) ا راچدمآ اس و ۵

 ن»ه ات دنب ایمنم شب ید یوش یه

 | ریسک د د ز قایتش هر اب وو

 مدتف ایم ها رب مر یاهن اب ایخ

 سابل نوچمهیس اما هکیل ا> رو

 تسا رطاخنب اب .مب دا دنعب قالبو

 . د و) ۵ ز ات ] از 4

7... 

 ۲۷ 42ص اهم هر اس

 سس

۱۱۸ 
 ی ۱ ۳

 هک مداد حرشش اند

 نرفهدنسد ون 4 لات اتسا 2

 ۱۸۱۷ رد هسنآ رُف هدرون

۱ 7 7 

 رهش نیصصحتم 4مه .دد ایم

 ما رتحا اب ودنب اتشیم شل اقتس اد

 وا اب یاهداعا اقراخ نیس و

 اف | رقا . فت ی-شیه ورا ور

 «مارتحاو فرشوبد| تبیغ»

 اما درک ار شرظن بلج

 تسود یلیخ ار نالبم

 نآ فیصوت رد و تشاد
 دوبهدرک مه قارغا یتح

 < یح) رم»ناتسا د-اکبا وم

 ؟دت اهدزناوخ ار و ۵ رث ا

 تسایخب رمكب ناتساد

 كد اس یا هنشود حبص

 دورف مر رد هدز رسد باقشب

 دننکیمتوع ۵ وا زا ودنهدیم اج

 ماش نالف رو روصحاب

 .صق ر سلجهناو «نشج ند5

 نا زم دوخ مودقاب ار لقحم

 یا وب مههمنش هس ز ور . دز اه رف

 یک كن .اها نوفم دا زگ رب

 ۳1۳ دننک یم تداعواب مد رد

 وا ۶ یتفو رهظ هنش راهچ

 لوعشم « وتا واد و سا را رد کد

 تساهب اشو یناویل ندیشوا

 شب ادصم رم رتحهیل اه۱ زایکب

 ف

۱ 
۵ 

٩ 
9 

 :دنک یم

 ؟!یخب رهع)»

 ۵ ۵ رگیم رب ی>ب رم د رم

 صوص>تک ر>کار اب یهدنآ و

 .دنکیم و اب یحیق وه راش ا هو زاب

 ؛روطچسپ را ونددل-

 تسودارندمل - اکی وم

 لاح دد یتهج ره زا . مراد

 رث امت یش اع) ده: تسا تف رشبب

 مداد تسود مه ار س راب

 دن را ۵ تس و ۵ ! رماجت 1[ رد نوچ

 4۶ مراد جایتحا نه فی | دیم

 . فر رادب متس و۵

 ت
 ت

 اناتیو روب ی هناددنچ

 یبفاک یورین ادغود نیبهلصاف رد

 نیمأست ار امش راک همادا یا رب

 ۰ دنگیم

 س ۱ س 7 ۱ 72 ۲
 ۲ ۱ 0 سس

ِ«ِ 
 نا

۱ 

 هچ دوم هدای رد ب

 ؟ دی راد یاهشودن |

 ادیب وین وت ۲ - اکیا وم

 .مراد تسود

 عاونا کرم - اکیا وم

 .یشک دوسخ : دراد یدابز

 روطن امه . یثاهنت , یخ دد

 رز مدآ (تدشس ) هد رم

 ره 6 سخع رد را 41 « دشکبد

 « تساهدنیاز « رت اثت هنحص

 . تک رد ی اها «تسا یخ رد



 

۵ 

 ی 9 0 لی

 ۱ ۰ 0 دا 4و 8 2 و

 ور ی ما سه سس ام
 رفت ۲ هرامن - بونجیودص نارای آ

 ناگدنسیون یادوش رظ ریز

 نایتسلاگ - ب ؛ زابتما بحاص

 هلحم

 امنیس هراس

 لایر ۱۰ هرامشکت

 ۱۴۸ هدامش دیدج هرود

 (۵۱۸ لسلسم هدامش مهد زیس لاس)

 ۸ نامتراپ[ - ابید ژاساپ - هاش هارراهچ : یناشن

 ۲۶۰۴۶۰۷ - ۴۶۰۱۷۳ نفلت

 ۴۴۹۱۳ نفلت - داشرهوگ هچوک یردا نابایخ هکس پاچ

 ۳۲۴۱۱ نفلت یرهاوج یزاسرورگ زا : روارگ 1

 حس اد جا رو

 (همقن ) 6 شیشک «(
 ارامش تسا هد رک یعس

 ٩ دنک صوء

 مجا ودزا زادعب نمرگا-

 مایتخبشوخ «مشابهد رک یک ۳

 تفوجیه وا . هدرک مضوعهک هدود

 نسم ندرک ضوع ددص رد

 تا ار راک نو الایخ نک ]تشک

 , فک سل کس هیت

 دد وااب دیراد تسود

 كروب وین ابدینک یک دن زسب راب

 ؟ هوویل اه اب

 تحاد میارب مشاباجره

 حرطمنیمزةرک نمعارب . تسا
 روطنیمه مق نخ .نولنک 4 تسا

 .دنکیمرکف
 نات رتخد اب وا هطداد 6

 ؟تسار وطج یا ات از

 منکیمن رکف !روصت لد اق ربغ-

 ار یردپ نز نینچ یاهچب جو

 . دنییب باوخب
 وا بیع نیرتگ دزب

 ؟ تسیچ
 تا تشرصتکسهنگف

 ؟ وا س> 9

 یدوزب « نیس>رب ور »
 زا ار یخی رات ی ال یثادرگ داک

 شف ی اس اهودرذناسکبلا تاآ

 درک دهاوخ عورش ,شدوخ

 نادرگ راک طسوتیزیل ان رد و 9

 یزادیاردیون رویرن اهیوسن اف

 ناقتاس # ۲۵ تعاس » ملسق زن

 زاوسن اف وین اجرژرس«نیئوک ین وتن آ
 ها

 دازهتسیب « ناگشیپ رنه نیا رب

 . تسا هدش باخعنا یزور

 املا ی ۷ زا ۳ 9 یه اس

 ۱ دن راد

 ۲۸ هحفص امنیس هراتس

 تحت یو



 4 جم
 : ت ۱ نایلیم سام ون ۲

 9 د یدلاتسد رک وکن | رف
 رب همس(ک ار و سو تارا 2 مطسم دوجوات و درکیم لرد اروا هیحور

 وا نایلیم ساموتیغاب عبط هکنیا , 9

 3 7 ۳ هم  7م ۱ ميطمم روتکا ۳ 0 لر هزااج

 ۰ ی
 زی ۱ شدادرا رق یدل اتسی رک كال ذعه ,دش اب 0

 1 ۱ .درکن خساف وا اد ار

 رو 09ت ۱ هتشذگ خب را نآ زا لاس شش
 «۱اههد رو رب زا / ملیف نایلیمس ام و و

 تو اه ید » ملیف ز و رم ا نایاب س ام وآ ار

 :دب وکیم شد وخ. دا دقرف یلیخ « ۵

 هشيذ رده تاب ًاعقا و ار مووخ نمالاح»

 دب اب هک من ادیم هتملا « منکيمساسحا

 ردار مدوخ و موشب اهنیا زا رتهب
 . ینک صخشم ۵ روتکا رث اس نام

 هدیس رناد اب سدب وٌهس قم اد مداد را رو

 متسهیدازآ روت؟ ۲ مووخیا ربالاحو
 راک ملیفهدننک هیهآ سس و4 ره اب م | وتیم 45

 تالاکشا لب اقم ار مووخ رب ۵ دل اح مک

 مذک یم ساسحا یا مدآ ماه رح

 روا هک ی اهملیف مناوتيم یتحارب و

 الشم «منک باسخ2) | منسه۵ نآرد یزاس

 راداوا رم سدی وهحس وهداد دارد رگ ا

 یزاب یتسم رس و ج رملیف رد د رک یمن

 | ملی نا اب وس رد | رد ز« مد رکیما

 هما ادیما مد وخ رتک | راک بس ادم

 اِ
11 

1 

 ,۱۱۱۱۱ا

 هدجه رونونک ات نایلبم سام و

 شهالیف نا رسخآ « هدرک یزاب ملی

 ق افت 0 هک د رادم نل وهود لرزاومد ام

 یزاب نیسح رود و كاپسا نی رتاک
 دروهرد نایلیمساهوت . تسا هد رک
 :دن وگیم ملیف ندا

 رد هک وود یراب نیل وا نبا »

 نیادد مدرکیم یزاب حرفم ملیف كی

 یف !خ وگ راک ی یانوا وب وروت ام هک ملی

 ژان وس رب كب لرء تشاو هدهعب |! را ۲

 یاهیدمک یاهژان وس رب پیت « دی دج

 تسیقدم او افتا منک یم یزاب ( رتادس

 یا را یبسانم روتک ۲ ار مووخ

 «منک یم ساسحا اهملیف عون نی!

 ملیف نسبا ند رک هسا ال یا رد

 بیت را نزنایچ اش امت نام یمود) ا رفر

 حیج رت هک دن [هدیس رب اهن [ زا ودشهد اد
 ناسلیهساموت ناب مایا دد ده دم
 وجوهن اقشاع هطار كایسا ن) را اک و

 و نیسح رب ود نایم اب دش اب هعشاد

 هداد خساب همه ًاتعیمط كابسا ند رآ اک
 نذ رتاک ونایلیم ساموت نایم :دن ۵ ود

 ,كایسا

 شتب» ومحم در وه رد نایابم سام و

 :دب وگیم اهم اخ نایم

 رتشجب اهما اخ نایمهشیمه نم )

 هلئسمنبا ومتشاد تبا ون ۱5۲ زا

 یل و « تیقف وم ینعب روتک | تب یارب
 مهاک رب) یاهل اس من ادیم بو>نم

 «داد مهاوخ همادا مد دوتک | راکب

 كري رو یدوزب نایلیم ساموت
 تک رشین یا نوا وب وروث ام رگ ۵ مابو
 هک یتب اقر را نآ زاد و دنک یه

 لری اف( رس رب نوا دنا آ و وا سام

 راد دوجو « هناکیب » ملیف لدا

 مایف نیا لوا لر« وشمامآ وا عفنب

 د رک دها وخیز اب از ی وکس) و
 سو و

 اهدیس ۵ ز اریب ۳۵ ه>بوص

 1 ی تو

 ی ۲
 رب اهورل بساک سد اس نرم ناو ار



 ت اهر ای۵

 2 : یقفا

 9 بد اس مه أتس شا 

 یدرم» و« اما رهد تعاس یاهملیفروتک [ لماف مان گن

 [ هر بز

 ۰ «لوبن اتسا ست

 نوک اوت ی شن ال او تاج تق یاسمن ناو ۴
 ««هنخریاپ سنک ه :یاهملیف فثیقف روعک ]| لیمافمان -

 «وک رالیگ» و« یدیماان تاعاس» و «« اننریاس»

 اى | 2 و « رادب د» :یاعملیف و لرماف ماذ هس ۵

 . دب راد تس ود ار

 هلگشوخ امنیآون امت راب | یاهملیف نادرگ راک كچوک مان

 و ید 5 نزهار یاهملیف تاسشد روت | تحجوک ماز ی

 : )که يا ید
 مد دو سد شک | تلج وک مان نا

 . تشذگ هچ نیج یبیب رب
 : یدومع

 هدن ید و همهام رد زورنفه ۰ لو یاهملق رو | ماذ ۱

 زارتاکل | زاد

 6 تیدد ات اجنیا زا : یاهملیف دوتک | لدهاف مان ۱۹۹

 3 تشون رسأد نیتس ویت راه 6 اه ی أح

 و بیس هنجععم یاهملیف
 ی

 یزاد یارد هک «باهع ملی ۱ لدماف مان - ۳

 . د ود ملی یارجام نر تفه زا نکس

 سوذ اقا بونج یاهملسق ت ال اتیا ووتک | لبم و مان تا

 هباه باد دادند وناک هشک هناسا تو اس هرصاحف: نارآ
 ؛ نر جماتف

 اخ رعلک هل اف تحد زا ۰ ی!یملیفنادرگ راک لیماف مان ۹

 : ید هه هشاف عقاهمف سنگ | نیتهاف ما

 ی حارا کگنچ رد 5 تا ۱ فوزامآ راک نآردارد

 .نوترد دداچب راب نوت وا رفنق ی اعملمف زا یکم نا وی ۴

 و | رو امن روهشم ۱ مان فعحم - ۸

 شخدذآ دمحا : هدننک ح رط

 یاه منم رو

 ناهیک - ناربا لاسر هبن وا

 ول راک تنوم - هلاژ - نا رهت

 .... نون اگ یوزر 6 9 وردو سا ا اب هگیرداص ع) ؟... ن2کی ؟... درس کی

 ء,اهگ ۸۱۶

 ٍ ۱ )7 ۳ لار کووک یر و

 لوگررن و >: نادرگراک هک 91م : تر سس



 ۱۶:۵ ه رامش هالحم

 دراجب را مایذ۷ 3

 نوت رب
 - اد اون[ بش تک

 درج یا و یاهشوم - لشار مد ومع رتخ و

 نا رگب ز اب سل رب-ه رب زد-ا رحص

 ۲ ر ویمشا اریاهت (راب

 412 تاقر اسم نا دژ رد

 ۱۵۹ ؟نایمزا ۱۴6۵ هرامش

 حیحص خساد

 یاه هذیدید همان رب تاب اسم تا خساپ

 | هانسآ - ن و دآ
 - ۱ :نابا3آ و اهمن اخ

 ۷۲ (نآ رهن ) یسیفذ راد تنفس ا

 ( نآ رهآ ) تردق تخدن ا رود

 (نا رهآ) هدازدم>م ز و ریف ۳

 (نا رهآ ) یمش اه ین نسح دیس <

 ( زاوها) تما رک رغصایلع -۵

 نا رهت ميقمناک دن رب []

 4 دبغص ن دع جنب هد رد مادک ره

 صوص2>م تراک هک دنتسه :

 ۴ ۱ ۰۱۱ 1 تسا 4-دیس ود هجوص تف اب رو

 ]) [ 5 ۳۷۲ سو ۱ 0 دش دهاوخ لاسرا ناشا رب

 یافت 8 2 ۱ نووهتن هزاغم هب هعجا رم اب هک

 ۳ َ (یرهچ وئم ناب ایخرو عقاو ۱

 3 ان زا درو تاعفص دن ا و ی

 ۱ . دمنک باخت | ار تا

 رنصا یلعیاقآ یارب 9

 تادمم هدنیآ تا زا تمار 5

 ل اشدآتسو هلیس وب هلحم هاسود

 هادس ده ۱ وج

۳0 

 08 )هلع|-عاحات
 0-21 لدا لع لک

 ی
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 نذد رب وبحهونیرت نیریش زا یکی و هدآ هاش ۷ نا نیل 71

 مان (رذ 1 یات رب دز اب

 . دب ربپ

 ۳ یا

 یئاکیرما تک رزب هدنسب ون « نیاوت گكرام» یاههصق

 تر وصا ارث[ ر ومش» هفننک هیبرت ینسبدتلاو 4 تا

 ۰ تسا هدرک سکعنم امنیس هدرپ یوزر نادواج یرثا

  شب یک حین تا



 موش طابخ مرد مت ام ی امیم : سیت رکیا وآ

 ناهگان حبص ات بش زا وگنات ندیصقر اب ضوعرد یا و

 .متفاب امنیس هشيد رنه ادمدوخ

 -نوم > مردن 4۶ وب یماگنه نم « ی وداجهظضحل نیل وا» 4

 نزوساب نم هک دیسرهچیتن نیاهب یل اتسراجم روهشه طایخ « زآ راوش

 باختن | رد (رمتهجنیمهب و درک مهاوخ تف رشیپ مراک رد زگ ره خو

 , تشاذ۴ دازآ ماهدنی ۲ ٌةف رح

 مشکب نو ریب بآ زا | رمدوخ ميلآ هدشیو> رهب مد رک یعس

 تب ه وب ۲ « موش یگشیپ ره هسردم درا ومتسا اوت یمن هکیئاج [ زاو

 . مدش درکیم ضوع اد شب اههمان رب زورره هک موسهج رد یامذیس

 زاو منيشند امنیس نیا كب رات نا اسرو هک دوب نا نم راک هانی دنچ

 هارد اهن ۲ دنن امو مریگب هاب ا رند رک یزاب م(432/ع روم یاهرونک ۲

 . مآ زب فرحو مورب
 دووبا اه رد ؛ منک ترجاهم ووویل اه متف رگ میمصت دود

 ًاعفا و)کاچوک ر ایسا لرد کا ین اد رگ راک ۱-۹۹ متشگ راک ل ابن دز ی دم

 هتشذگ هعفه ار ملیف نی ا)« هفیظ و هاررو» مانز یمایف رد (!كچ وک رایس)

 نووبا ارث[ لوا یاهل ر هک (دن دادش) اما ق ردتس د نا وذع تحت اه امذیس

 نم لد . در راذگا ونمب « دن د رک یم یزاب رتسکمل ترب و وا راک ود

 دیشکیه لوط قید كي طق هک یه ات وک هنحصرد هک وب نیا ملیفنب | دد

 و سل اشا [ رم ملیف ندا رد ندیصق روگ! ات هقیق دكد نیمه

 دن نود هدب و مایفنیادد | رمهک یرتخد را زهنا را زهو دناسر تبقف وم

 .دت دیس رد یه ( رمماذ و دمتش وا یم هم ان ی امنیس تالجم و اههمان زور

 ردیرهش» مانب مدش باخت |یرگب دملیف رد یز اب یا رب دب
 لیس رگی د رانکی و (نیلک و رب نادرگلو : نا رهت رد)«هن اخدور راذک

 ی امنیس تالجم و مایف هدن زاس یرا و ربهایف وب دوتسا فرطب اههماذ

 هکنیا نودب و مدش یربتعم هشيپ رنه مدوخ یا رب نم و دش رب زا رس

 . «متفاب امنیس هشیب رذه ار دوخ ناهگ اث مش اب هچ وتم

 ؟ را زا وتسا تنبل و د 9

 یدیدش تد ۳ رفت شدت ا روعشم

 , دراد دوجر اهلتید و اهن | نایم

 ۱ 4تک هلی رد ناشی زاب مامتازادعد

 یراد ییضاق ندمل ناگ اهر وردنیمه

 فلتعیم یاس رهش رد ند نسمکآ و

 تگنیل ور . مکه ۱ جا سس ح أ

 زا ۷37 توقف اشه و دل ید وگشا

 ۱ هک ار ناش اهگنهآ ند رد روهشم

 مو اعوتو 2و 7# مانب ًاریخا
 گو یب اهل اتبا نادزد دن | هتخاس

 ناونع تحت رردد ۳۴ ۵ ه>یهص تر

۰ 00 11 16 0010 » 

 .دناوخدنهاوخ اهیئایلاتبا یارد ۳__ت

 هدنناوخ سی دوک یت»

 ه-کدوب یتدم یثایلاتیا روهشم

 ات مر رم شاهتبآ ابقزا تسف
 زادعب الاحودود هتشادرب كيروم

 ندناوخاب یریگ هرانک هامدنچ

 ماند یگنهآ

 «1,و ۳0۳۴۲۵ 1 4
 شیپ اعف.اداننسم .( یک یاهرد )

 ان سن زود یقف هنکسهزاغآ ار

 2 « هقد اسم ۳ کگنهآ ند ۱

 تک رش « ناتساتن یارب هحفص

۰ + ۰ 

 6121127201 ۷ , 

 اکبب رم[ « تسوجاسام نوتسود دل وتم :(روتک ۲) نوما تكج ك

 و یت وب داد تاشب ام هشیز رده -تیل وفط زا رث ال رویزاب عو رش -(۱۹۲۵)

 ی زاب عو رش ساک و د و را ی اه رت از و نوب زی ولت درد یز اد ساک رآ | یاهپو رآ

 : یدع یاهملیف - دتفیب قافتا دی اب مهامشیا رب :ملیفاب ۱۹۵۳ زا ملیف رو

 -(۱۹۵۵ل اسم ودهج رو راکساهدن رب) زا رب اد رتسه تشپ امت یا رب رفل هس با فپ

 شت [-(جاودزازا را رف :نا رهآ دد) ینک را رفیناوتیمن نآ زا -نیل ام رهاوخ

 نا رهت دد )عمش و کا ز «باتک یوباک ناو هیت راب تایلمع ترتسا اخ ريز

 - هاتفا قافتا نیج یارب - نرادتسود وشغاد اهیصع -( رگ وداج رگ

 رد) هز اخمح اص مان لرد من اخ -- شل را یعش ندرت ها | و» ۵ نامت راپآ

 تخرو رد ز-هلآش وخ اد رذ ا -ْخ رس لگ وبا رش یاه زور -(۰>۹1 یا وس رز :نا رهآ

 .سا اشینی ریش -كر زد هقب اسمماس بوخ هباسمه -م اب ماب

 16191 ر ظ۵انا

 جا رط-(۱۸۸۵) اما ۲ تراکت وتشاد! وتم :(ناد رگ راک ) ین لد 0,

 - ۱۹۱۸ لاس زا ملیف ناو رگ راک -ین اما نسل روتم تراهنب | رسکامروک ۵

 دل وک وک سا رب -(۱۵۹۱۸)نش و ر قق :هدمء ی اهملیو 4۲۷ رد اکب رذ اب تم! زع

 یرادقو 4 رگ -(۲۵) اهیئ ایموم - (۲) سی و رس ناکاب -(۲۱)وکسیف -(15)
 راطخا نی رخآ -(۳۸) ددنخیم هک یدرم ینیچیطوط -(۱۵۹۲۷ کی رم آ رد)

 .دوویل اهرد ۱۵۹۲۵ لاس یف وتم -(۲۵)

1, 612۲۱21۲ , ۱۵۲ 

 یاهارجام :هدمعراث ۲ -یئاکی رمآ (تسیرانس) تدانل لب وزب9
 قافتا نباک و رد ۰ 9 یتشک رگنل -هدشمگ هنش رف سس ره رد یاه اگیب - ات رام

 ببرم ؛قرشم تالمطعا رد ی ارج ام_کلد زکم رد لیطعا -هسو» دزد -داذقا

 نز تسود نی رتهب - اهنماد « ی ستس ی ز زا روش -ش د وخ یگ دا ز

 -ساک وسال ردتاقالم-نک مک رت اب راد متس ود سنی ال قاشع هی اس۵ رتخد نه

 - یتخمش وخ نیمشش 4) اخن امهم-لاحالوخیوردن [دشاب یوعومبش دن اوتیمند ا

 :نا رهت رد) کنلک هلاا یا رب رذ ود اهم و رغ -دب دوخن | ریو وا د یاهلگ ًافطل

 .(یها رود رس رب

0 "1-6171101۲ 
 ناتسلگنا لوب روم دل وتم - ( روتک ۲ هدنناوخ) نوا ناج ظ

 لیکشت - رانی یاهف رح هد زاو - تاب زوم رد راک بیش اقن هع) اطه -(۱۹6۰)

 :نارهت رد )تخس زور تاب بش :اهملیف -ملیفرد یزاب .اهلتیب هورگ هدنهد

 !كمک -(۱۵لتیب

160۲510 , ۴۵۵۲ ۰ 

 -ز ی وا یلبا وآ اکیشدت و2(ناد رگ راک ) هرات ول فا تربار 5



 رس ححت)-)-جسجسچجب۰قچث٩۵ة۵كبةثة

 زا رت اثت رد یزاب عورش بس ودار ولک هاگشن اد : تالیصحت - (۱۸۸۵) اکی رمآ
 - ۱۹9۵ زا شی رنه ماقم اب امنیسب هورو - هشیب رده و هدنا اوج سس ۶6
 یاسملیف - ۱۹۲6 زا ورته ین ایمک یارب مایف هیهت و ینادرگ راکب عورش
 -ناطیشو مدآ - كچوک رفس - ناصة» ور سنج : (ناد رگ راک ماقهرد ) هدمع
 نازوس - زاج نونج - ینتشاد تسووكچوک ناطیش - رفن هس یا رب یاچ
 -را رف - یرادا راک تاعاس زا دعب -صاقر مناخ - بیجع دماشیپ - سک ول
 - فرودسلاو رد لیط#ت - دلیفگب ز رتخد . بصعا و رورغ  ریمک دلیفگی ز
 شوخ ناتسا ارد - وب درد یسا 0 (سانش هفیظ و رومام : نا رهت رد) ه وش رز
 .تلقل د -.تسوت لام مراد هچ ره-جا ود زالیا د . وهادب ۲ شتسود یمب دق
 یاس ز - وا ورم هدزاود - ساماا ثک ر زد تق رس - ندیسوب یا رب ناوج
 .ناطاسد زد - ( ایل اتیارو) ناب ابی ز

1.61019 1 , ۸۱۵۲۲ 

 - یئاکیرمآ - (فینصت رعاش . تسیرانس ) را را یجنا آ 9
 سب) راعشا فنصم و ( زا سک۵۵[ ) وا تاب رو رف جوز س سب وا هم انشد ام
 یسورع : تسیرانس - راهن زا شیپ زود - نوداگیرب :دوچ ی اهل کی زوم
 (۱۹۵۱ تلاس یوب رانس نا رتهب راکسا ) سراب دد یثاکی رمآ تك - هن اهاش
 - (۹۹۵۸ لاس یوب رانس نی رتهب راکسا ) یژ یژ - نوواگب رب: تسپ رانس
 نم یاب ز ما 2

1.610۲6 1 , ۳۷/۱۵ 

 (۱۵۰۷) اکب رمآ تك روب وین دل وتم : (ناد رگ راک ) را رول کانی و ربا 3
 یا رب یملع یاهملیف هدننک هیهآ ابیهلک و كروب وین یاهه اکشن اد :تالایص>ت
 تردباد را د ریمایف ژاتا وم یدصتم ماقماب امنیسهب هورو.فلتخم تاسسوم
 رد كل ال زند رف اب یراکهه -نیمزملیف هیهآ رد یئاک4 رمآ زاس دنتسم یی رهالف
 -(۱۹۱) یک دن ز یا رد یناک« : ناد رگ راک ماقمرد هدمع یاهملیف -دوویل اه
 -(د۸) مشخ هما -(۵۲) اهد رم هسناوید - (هات وک ملیف) مادنا یئابیز لحاس
 دره - )٩۰( ناکیاالز داتسا )۵٩(  تشحو رهش (۵۸) یدادرارق تبانج
 )٩۳( درب داب رف -(۶۳) ندوب

1۲.0۳0 ,: ۹۰ 

 ابن رفما اک ؛وکسیسا | رفل اسدل وه :(ناد رگ راک) یو رث نیو رم ]
 ماقماب امنیس4 یورو س اه ] اه کلب ز وم و اههر اب اک رد یز اب -(۱۵,۰۰) اکب رمآ
 : هدمع یاه ملیف ۱٩۲۷- زا یفاد رگ راک عورش كبمک یاهتمس3 حارط
 (:ناد رگ راک و هدزنک هبهت ) -درم ز رهش رگ وداج-تایآ اما رو هسردم (:هدننک هیهآ )
 هتسد زا نه سهیل ۵ وه یاس و راشفو (:ناد رک راک ) -هصاقر كل رتخد و ناطلس
 ۱۹۳۳ ی اه بلطتص رف -.تسا لکشم شاهرادا-ماه:خ رآ یربج ز نایث اد) ز

 -شک هلد» یا 1_تج وک را زس- نیچ یاهغا رچ یارب نغور- هراتس جد ناب
 یهدد نه رخ توت یا اج زا رو بسا لب رب زاوس ی رمهس -سرودایا وتا ۲
 -ویک وت زا رفرب هی اثیس _یروک مادام (تایحهب تشک ز اب : نآ رهآ دو)
 یاهرامش ره اب _كاچوک نان ز - ول رتا وب تناعوب تشآ زاب -هظحالم نود
 یو ریم:اجک ست برم «قرشم س دننک یما شوها رذ اه ۲ .-د رک یزا» ناو یم
 یرمز و ر-نیال قاشع-یرال دنویلیه تر ی اب رویر وج- اه شوخ-(سب داووآ وک )
 ۷ لوهجم ف رطا سم اد لسا سرهش دد4) اکیا مآ اتخح :(ناد رگ راک «هدننک هبهآ )
 ساک آ .یا .فاناتساد یک دات زا لب هز اخ هدشیریس ۱هنابهو رگ نآ رود
 «یرم-یسریج -۴ تحاس رو واطرش -۵ وفا تر تب رب | و مرادیب دش م امآ یتو و
 . هظحل هب هظحل -ک رم

 ۱۲ مووعع , 56

 - (۱۸۵۰) اکیرمآ «نتگنشاو دل وتم :(هدننک هیهآ) رسا لوس 9
 عورشسرآ امت هدننک همه -تس وک تسو رت اد را ذگ ناین -نانس رب ۵ :تالیصحت
 هسس وه را زگ ناین ناگ و5 یعج یاهملیف یرس هیهآ اب امنیس رو راک )
 سس دم راذگ نابش ت وا ۰ ۴2 ۰ ر۲ ۶ حا راک 2-۴9 ز رچکب ل ایبسم) رب یز اسهلمو
 زاس(۱5۹۳۳) كي زکهرد دعر :مدزنک هیهت ماقمرد هدمعرات 7- رسا لوس یز اسهلیف
 - رج اروودیاهملیف یرس ءدن زاس -نازر ات ملیف هدجب۵ دز راس ۱۹۴ ۱۱ ۳
 -مین اوخب زاوآ مه ز اب از هام رهش  تّخس رس ناگد راه -تسا در «۵ ره هک یتف و
 اب ه زر ایم نارومأام - زمرف هه اخ را ات نیا ک - كل وکشم ساس>(نآ .بونج ها و

 لپ لس سس

 ياهامنيس رز ۵

 یشیریب

 تلینت >/)

 لفیا

 رب هدارد
 2 وبه حآ هتسه آ وم

 یسدافب هلب ود - یا د

 ینسبدتااو . زا یرثا
 رابامارو ۳ تیک ناب رد تک رشاب

 دم 7 ۲ و٩

۳ 
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 زادنپ .د . ب : همج رت

 ناروتس ریادص و رس نآ یط هک دش را رق رب وگتفگ رد یثکماجنی | رد

 : تفگ هک دینشار دوخ یادص سیس دن اب» و دشیم هدینش

 منوگب مناوتیم طقف ه مهد لو وتب اروا نتشک مناوتیما نم د

 « تشک مهاوخ ا روا دم آ رد نم لو ددص رد د رم نیا رگ ا

 : تفگ هتخود وممول وک مشچرد ار دوخ هاگن «دن ابر

 ۰ ماهتشاد ارت لتق دصقنم 4۳ تسین نآ فرح نیا ینعم -
 : تفگ یک انهودن | نحلب یبهوا وک

 کی نآ هدنب وآ هک ًاصوصخمه دهدیم ا رینعمنآ 4؟ نمیارد ءارچ -

 راک اهسی) | یا رب تمو قم تضها رد کنجمابا رو نم ه تسا یسیلگن | رفن

 ۰ تسانیا « ماهتف رگ ل ادم مه نامدوخ ناطلس زا ۰ مد رک یم
 مچ رب راو هک یا هرقن لادمكی راولشبیج زاوبمول و7 اجنیا رو

 . تخادن ازیم یورد هدروآ رد تشاد ار ایل اتیا
 :تفگ وب هتخودوا مشچ رومشچ هک نانچمه دا اد

 ؟یث وکیمهچ هدش طیضرا وا نآ یور هک یثاهف رحهیقب 4 عجار

 اهن [فل اخم الاح یاهدیشک اه سرلگن اب یراکمه زا تسد 4۳ تساهت دم وت

 , یک یمداک

 هدز توص طب هاگتسد رد یتسد هد رک مشخ زا یش رغ وبمو) وک
 :تقگ

 . تسا غورد شهادت . ما هدینش ار شا همه ب

 : دز داد 429 ,گ یوحب مشخ نجل شیپ ادص

 .غورد « غورد « تسا غورد

 شا یلدنص هک یروط تساخرب اج زا دنت یتک رحاب اجنیا رو

 یرطبدعب . درک تسار [اد یلدنص هدش میخ یمارآب ومم و)ل وک « دش نو زا و

 و یدج تل اجح شت ر وص .تسغا آدم و درک رثار دز ار سالی هتشا۵ رد ار

 2 دود 428 رگ دو>ب یمارآ

 تس كوخ نآ یاهف رح .تسیا عودد شمامت مدوگب اد شتسار ب

 ث>ب و رجوت اب متف رگ ميمصتآ مه لیلد نیمه . داد تقیقحمه یدودحات

 و 4 اشک هک رعم طس ود ار سیلپ و ینکن رو اب | رم رح دو نکمم نوچ منکن

 ار تقیق> مووخ معف رگ مییمصت ضوع رد هد رک داجبا رسدرد نم یار راکنیا

 تعاسدنچ ات , یاهدمآ ایل اتی اب نآ فشک یارد وت هک یتقیقح مهدب ناشن وب

 .دوشیم مامت وت تب رومام دوز حیص اد رف ان ینعب رگید

 : تفگ هدز تشک ااد ینکش» ومم ول وک

 . هداس یلیخ . یروطنبا -

 : تفگ دن اب

 ؟ تسا غورد سوت اتس رک یاهف رح زا تمسق مادک -

 ۱ : تشذگ هجنآ )ی

 هب طوب رم «دن اب زمیج» لوا یارجام
 هرخال اب یو هک « دوب داوس روت وم كيپ یاه همان و دانسا فیک تق رس

 . دوشیم نآدارسا فشکب قفوم

 کیئاماج رد «كرم ناکیپ» مساب دناب یارجام نیمود رد كنيا

 دنس ریم لتقب یئابوکدنچ تسدب هک میداد داکورس ریپ رهوشو نز كي اب
 هم موس یارجامالاحو. دنکیمهبیضق نیادومأم ار دن اب زمیج 9 و

 و درک ثکه هظحل دنچ هتخوودن اب مشچب اردوخ هاگن «وبمو) وک د

 : تفگ سبس

 تساتسا روا یاهف رح زاتمسق نیا . متسه یچقاچاق نم , قیفر سم

 یاهراگیسفصن «مشاب هنا رتب دم یای رد رسات رس یچقاچاق نب رت قفومدب اش نم

 9/ط مذک یه دراو هحنط زا نه دوشیم ف رصم ایل ابا رد 4۶ ار یژاکی رمآ

 رد ه وبا ریس یالط ندعماب ًامیقتسم ٩۶ مراد یصوصخم هسسّوم تو ریب رو

 قاجا3 نم دون بایمک اه سنج 4 شب) یاهل اس . دداد طابت را اقب رو ۲

 ی اههوشر. مد رک یم اد لیمق نیا زا یئاهاود و نیلیسینب و نیس: اموروا

 نیارد | رام تس ۵ م) دادم یثاکی رمآ یاهه۱گ را رق ناتسر امید نانک راک» 4

 فرطن۲ و فرطنیا زامه لگشوخ یاهرتخد ًانمض نم تشاذگیم زاب اهاود

 هدکش اد رد یلوب لص رو 9۰ نتشاداب

 میشاب زارفارس ابیز یاهرنه .
 رپ,مماید[ هاگشناد یارب ینفیسد سیردت

 ابی یاه رنه هدکشناد روکشک ی سانش مجحو یحا رط

 _ رآ لکیم هیلتآ
 ۴۸۵۴ نفلت كيتسذام امنیس بنج هاش نابایخ . یناشن

 وی رتسا هدش طبض را ون
 -زاجوصق ر فورعم یاهگنهآ یاهراون ندرت دیدج

 « ین وس هاگیشت اه رد لو ا ری و تاسااد

 1۱۴۱۴۵ نفلت یددان نابایخ



  ۹۹۰۹۰۰۰۰۰٩۰حج هه هضضسسسسه ۱7۳

 روشک زا ار یرا رف نایث ادن ز جو رخیلب اسو» نینچ مه « ماهدر؟ دراو هابز

 ۰ ماهد رک مها رف

 :دمآ دورف زیم یورودمو) وک تشم زاب اجنپ ۱ رد

 « كاب رت نی و ره « هردخم داوم قاچاق زجب ماهد رک راک همه نم -

 داوم نیا . من زیمن [اهزیچروجنی اب تسد تقوچیه نم.تقوچیه « نیفروم

 مرمع رد نم یل و دنک ی مقرف ناش هیضق رگی ء یاهزیچ نآ دنتسه ین اطیش
 . ما هتشادن یراک هردخم هاوم قاچاق اب

 : تفگ هد رک دنلب ادتسا رد تسد مالک نیا لابند وبموا وک

 .مز و۳ یمتسا هک مروخیم مس مروام حور 4 هم

 درگیر واد ار د رمند ای اهف رح مک مک و دشیه نش و زر تش | دمک میک دن ۳

 روجكي ناوخ زجرو ورشوخ و قاچاق یئای ردد ز هند اب تبسا شا هدد یتح
 .دوب هدش داجبا مه یتبجم

 :تفگ هد رک یثکم

 ؟دوب هتشاذگ و ت یور تشگذا سوت اتس رکارچ « ویموا و بس

 :تفگ هداد ناکت قمء و مهف هب یرسویموا وک

 طخ تفه یاهدوجوم ننازا وا « یس انشیمذ ار سوت اتسد رک وآ

 زاب شچههکنیا یا رب وا .دنک راب هف رطود تساوخیم راکنب اب .تسا را زور

 روم ام كي دهدیمول سیل هاگتسو 4) ار رغن كيت هاگیب و هاگدتفیا ریآ و دوش

 یایخهیصق وووب هدش نادیم را و اهسیلگن | هک درومنی | دد ار زیچا و ء زج

 ووا دنک ین اب رقاد کرزب تیصخش كب تف رگ میمصت سوت اتس رک دود یدج

 4۳ یل وب و وت تجامس 4۳ مرادن یکش .دن د رک باختن اا رم شی اهب اب را عفاورد

 45 یتبمهف یم و ۵ رک یم شا ا رم یاه راک را رسا ه رخال اب ید رکیم ج رخ

 یزادسا ابد نادن ز 4 ره هک یدشب» قفوم ه رخال اب هک اس یاو متسهیجق اج و

 داوم یاهیچقاچاق4 ند رک ادیب تسد 4۲ تدوخ یلصا فده زا رانا اب یل و

 شیره شیاه اب وا و سوت اتسی رک و یدتفایم رو» خس رف را زه دوب هردخم
 دن دد دنخیم تاهرادا سی رووت

 ؟ددک دود ۳ ا رآ تسا وخیم سوت اتس) رک ا رچ تب

 نامدوخ یاهراک نمض اهیجقاچاقام .م ادیم د اب زنم هک نوج

 د د شیب تق ود:ج مد رد یمیا نامن | راکمه رب اسرا رسا زا یص#» 4 یها؟ افداصت

 نتخوس هب رجنم هرخالاب هک دش یوروخودز یی اما ۲ یتشک تب وام نیب اب دد

 اروا امو دن ام هدن ز رفن کی طقف دن د رمهمه یتشک نانیش رس دش فب رحیتشک
 رد ادوا امده .تشذگ امرایتخا رد یمل اجرا رسا .میدرک ندز فرح هب داداو

 شا وخو دن اس ریمار شب اسحیلحاس یاهنیم هکنب الایخ» مدد رک ادیب لحاس

 زیچ 4۵ نم 47 دیههف .دیمهذ سوک اتسل رک دن ام هدن زوایل و .دتفایمث ام ند رگ

 کر طقف اما .دشک یم هشقن نم لتق یار زورو بش دعب» نیازاو مآ ادم ار

 دد رحس حبص اد رفام هک تسه م۵ هتک نیمه یور دن ادیمن وأآ هک تسه هتکن

 یلیخ اجن ۲ رد و م؛ داد یت اقالم را رق اب راماتن اس لامش رد كچوک ردنب كار

 دوشیم نشود اه زیچ
 : تفگ یمجانجلد « دن اب »

 4 یتفگ ؟یهاوخیم لو ردقج یدادنما 4 یت اعالطانی ا یار

 ؟مهدف دب اب ردقچ و وشیم مامت نم تب رومام اد رو

 :تفگ توافت یب ینحدد هداد ناکت ارووخ رس وه وا وک

 كا رتشا و اسب هک منک یه تهجنیازا اد راکنیا نم « چیه

 تودوخ شیپ یدیهش نم زا 4 ۲ 4۶ یهدب لونما دب د طقف . مراد عف ام

 دس ز یمأ یرگب د س۲ شوآ هب هجو جی و دن امیهیقاد تسا هرادا سی رو

 « یهدذیم لوق

 . مهدیم لو « هل -

 هدروآ رد اد دن اب هحلسا زیم یوشک زا هتساخ رب اچ زا وم» و) وک
 : تفگ و دادوآ تسدد

 نوچ یریگب اد هحاسا نبا تسا رتهد زی زع تس ود تروص | رد بس

 دوز حبص ادرف یباوخب ینعاسدنچ تسا رتهب مهالاح . دوش یم تمزال

 . منک یم تسرد «مار» و هوه5 تبار

 كيرد درم ود . تفرآ اد وا تسد دن اب و ددوآشیپ اد شتسد
 . درک سح ید و ادنیا دن اب و دن وب تسود هظحل

 : تفگ مارآ ینحل اب یو

 . ودمول وک بوخرایس

 نباک هب و درک یط اد رودب رک لوط « دش جراخ نلاس زا دس#

 ۰ تور نوخ

 ک
 همدخ رغن هدزاود یاراد تشاهمان «انیمول وک » هک ویمول وک یتشک

 هم ز مزه اهن ]و درکیم تمسق مار بورشهو هوهق دارفانیب وبموا وک . دوب
 . دن دوب وگتفگ لوغشم مهاب

 سون اف , ناو وت صوصحخم س وا ۳ کلر ا ریتشک نا ادیب یل اهشور اهن

 كمي رات ًاصوصخم | ریتشک . د رک یمنیمات درک یم شخب یمک رو هکیاهدیش وب
 یاهاتساد حور ردقچ طیحم . وز یدنخىل لدرد د-* اد . دن دوب هد رک

 یسراو لوغشمسپس وبمول وک . تشاد ار یئاب رد نادزوو ی اهن یاهجنگ

 راونماص دراک كد ورگ ول ریت تفه كب اهنآ زا ثب ره . دش دا رفا هجالسا

 بی رت دوخ یا رب ین وخ ًاعقا و ودهوا وک 4۲ تشذگ دن اب رکف زا تشاد ها رمه

 و هناراکذالخ یگدن ز كي نیا هتملا  ناجیهو رطخ و ه هاح یگ دن ز هداد

 ندرگ و تاطیش روجكر لاح نیعرد اما دوب نون افاب زد رگ و کنجزا ولمم

 یدابز دودحات | را [نوا اق فالخ هایس کن ر هک تشاددوخ رد یغب ریش یشک

 . دادیم لیلقت دن اب یا رب
 دوخ یاهتس) رسهب ار ناد رم هتخادنا تعاس هب یهاگن وبمو) وک

 مد هدییس فیفخ وت رب رد دن اب» و درک شوهاخ ار سون اف ده . داتسرف

 شیپ هایس یاهرخص لحاسكی تازاومب كدن | یتعرس اب یتشک 41 دش هجوتم

 : تفگ هدرک هراشا ولجرو یتمسق هب وممو) و. دو ریه

 هجوتم لاحب ات یسک منک یمن لایخ هدش عقاو هغامد نآ تش) ردذب

 كي دیاسب هظحل نیا رد نکشجوم رانک ردنب رو . دشاب هدش ام نده[ شیپ

 . دشاب همان ز ور ذغاک کر زب یاههتس هیلخت لوغشمام یتشک امُه زادن اب یتشک

 هک یققو . دنن اغیم رابنا كي لخادب بیشا رس تی لوط زا ار هتسب نیا

 ما ریگیه و۵۱ ی:شک نآ اب و میا اس ریه رثک ادح4: [ رتع رس مد دش در هغامد زا

 هداد ناشا تمواقم مطق یتشک نآ دا ر-9 ( فرسط زا مد وشی» نآ دراو و

 ما را ودیما یهنغم ما داد ام ار راظتاا ندا ۰ د ریگ یهدد دروخووزو دوشیم

 میها وخن | رراکنیا « دن ریث هحلسا 4 تسداهن ۲ رگا . دی ایا شیپ یزادن ا ریت هک

 شا | رفن و تسا ین اما [یتشک كب یتشک نیا هک تسا نیا ین ادب دی اب هچا ۲.۵ رک

 اه اههیقب لثم دی اب مهوتدش یزادنا ری رگا لاحره . دنتسه ینشخ نادرم

 ناب رج نیا رد را . دنتسه مه و روشک یمشد مد رم ندا یک یزادن ( ریآ

 . یرادا یفرح ۰ رگی د یاهدشهتشک ...بوخ مهیدشهتشگ
 دراد 4+ادا 47 تن

۹ 
 یا اتساد زا « رد د نا ریش وی دنا وخ یفدواب تب ...دعب هرامش زا

 ۳ لت رو. ۳۳ گم یو2۳ .هدشهدن اد رگ ,» هث داح , و قو رعم یملیف 4

 ست

 نا ووم

 هنطلسلاما وق هاد رابچ - یددان - رفنا رگ هسسّوم



 ۳ اا .تس را ناسسشاو -ج نا ت ناساد ناو 24 نیاسشاد _ت

 هدنبآ همان رب

 یاس

 سصتتا
 یییتتنکیکتج
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 یالب ودر 4۳ یتقو« اب رام » 3

 اعنت دی ددیسر «کگ ر وب زا اس» كلد د زا

 هعم وص و یحا وا نبانیب تهابش هجو

 هتشاذگ رس تشپ یوهک یثادب زو ما رآ

 شب رثا نسیمز رس دنلد یاههوک نون

 هعموصنآ نوچهه زی ار الب و هک وب

 هشیمه « ای رام » ۰ تف رگ ی م نایمرد

 دود ه؟تشاد تسود ار نانسه وک

 هفالعو هجوت وا دد4؟ وب ناتسهوک

 هکنی اب قشعو تخیگن | رب | رهعم وصهب

 د-یفس نا رهاوخ نآ كاسرد یزور

 ددا دنامسآ ناگتش رف هک دی رد شو»

 هتشذگ اهل اس .دا و رک یءمسجم وا رظن

 هماج هرخالاب وزر[ نی اب « اب رام» و

 زوردنچ هکنیا ات وب هدن اش وب لمع

 یوب یناحور نارهاوخزا یک) شی)

 نف ناورس یاق۲ هک دوب هداد ربخ

 یرادهگن یا رب شت رایفا رشا ر-فاپا رت

 تایب و تسد ۵ ایی هام شا 4ج) تفه

 اراه هحب وآ ؛د راد جایتحای رم کلید

 ربخناش ردپ هب .« اب رام» یراد تسود

 < اب رامددش اد و رظتنماد رف ک ماه دم

 2 را زا ار ووخ یلیم یا دود روط ره

 تسا ادیم . دود هدرک ناهنب هعموص
 تروص» ار راک نیا ۳ احور ردام 4

 یشوگی ز اب و اهفلخت لادقرو یتازاجم

 ۰۰ت 4تف رگ رظن دد وا یاه

 تل دیت ربم زیگن ا تسمه رظنب لر و

 زا ناتسهوک زادنا مشچ لداال یلو

 زین اه هچب و هوب ادیپ شی اه هرجنپ
 اي د ی اج همهی اههچر توا رطو یه اش

 درود رب نامه زا اب راه.دنتشاد ار

 دوجوهب ردقچ اههچب رک سح لوا

 دن راد زایل وا
 (-ههچ) زدن « پارت نف ناو رس

 ردقچ)دیس ریم رظنب یا وخ و بد وهد رم
 آر اههچر یل و 1 د ود هو اب شوخ مه

 شتسد رد ز یاسه زاد رس لثشم تسرود

 ۵و! هداد ناشداب دون هدرک تبب رت

 ودن ورس ور مدسق حیحص و مظنم هک

 توس یادصاد تشاد ناش راک تق و ره

 یزیج اه هچب اها۰ ۵ رک یه ناش راحا

 دنعش | دج ایتحا یم اظن نیلییس) د زا شیب

 دوب هدش یمن اخ رتخهآمی رقآ « لزیل»

 رتشیب لاسهد هک نآاب «اتیجب رب »

 ۰. هوب شوهاب و یدج یل و تش اد)

 تنطیش وا وچ وک لت رگ و ات رام« ا زی وا

 رس و دنتشاد ارووخ لاسو نس یاه

 و بنج4 زبل شا رد رفو تروک . اه

 .۰دن دادیم ناشا یداب ز اع شوج

 دیمهفيما ودد دیما «با رتنف ناو رس »)

 دن راد زاین قشعهب ردقچ اه هچب هک

 کک رم زا هک لاس ید دنچ زا س) وا

 ار وا هودنا زونه تشذگیم ش رسمهه

 .تشاد لرد
 لابقتسا اه هچب «دورولوازور

 ۰ لا و رو[ لمم اب رام زا یا4 ا اچ

 تشاذگ وا بیج رد یا هغاب روق ناشیک»

 یورس را کد نتسش) عق وم ماش رسی رگب دو

 صو# «ای دام »و ۰ داد را رق وایل دنص

 ناورس هب و دوش نیگمشخ هک نآ

 اههسجچب زا و تفگن یزیچد رس تباکش
 و دسا رادوا قحرو هک یفطل رطاخب

 دبساا هداد و اب یا وخ نآب یا هب ده



 د زار فرح نیا یتفو ۹ درگ رکشآ

 تموصخ زا یردق اههچب هک ۵ رک سح

 ماش رس ۰ دن اهتساک واب تبس دوخ

 یو . دیس یفا رگلت ناو رس یا رب

 :تفگ هتخادنا نآب یهاگن
 4 [اروُف دز اد نم « اه 42 بت

 مک تک رح نی و

 : تفگ هدربیب «لزیلد
 سواد زاسب هکنیا یار تب

 ؟دینیمس ار« ردیا رش»

 ًانمد هاب یهاوخب ار شتسار

 سا امومع و" « سا ور اب و مرا لامخ

 اجنپ اب یزور دنچ مووخ اب مه ار

 ۰ مروایب
 شن دم [ رخ و وا 4۳ ره سک ام وه

 ماش درک لاحشوخ یلیخار اه هجب

 دیسر ناب ابد یمو-هع یداش نایمرد

 رخ ندینش اب لزیل هک دش هج وتم اد رام

 دد دی اد زوم رم یز رطا شردب تمد زع

 ۰ تسا هدش

»2 
 «تیمشا ) ما اخ> « ل زدم هم دخجتسم

 سابل « اب رام »یار اتوروآ یاهچراد

 تشاد نت وا 4 یسابل نوچ دنک هیهت

 دیس رب « اد درامد .ووب هدش4:۵ک یلیخ

 رد هچ ر اب ی رششیا رادقم تسا نکمم

 (-ههچب یارب ات دن راذگب وا رایعخا

 تیهشاما اخ ۰ دنک تسرد یزاب سابل

 : تفگ

 یزاب دب اد با رت نف یاه هچب

 ۰ شم

 وا اب مدوخ حبص ادرف نمس

 ۰ منک یه تردبعص

 .دوریم نیو حبص اد رف وا -

 :تفگ هدیشک یهآ اب رام

 ؟دن امیم تدم هچ

 شرفس هام كي راب نیرخآ

 د را ندص مدل یه لایخ ۰ دیش لوط

 ۰ دنک جاود زا هراد ود

 :تفگ یا احشوخاب اب رام

 رد ام اههچب الاح  بوخ هچ

 ۰ دننکیم دید

 تفگن یزیچ رگید تیمشا مااخ

 ۰ تورو

 هوخ قاطارو« اب رام »

 با وخ زا شیپ یاءعو تساوخیم و هد) ام

 اهمت

 و دب رغ نامسآرو دعر هک دناوخب ار

 . دش عورش 1 لیس » اراب سس

 :دروخ رجنب 4 یتسد ده هقیقد دنچ

 هدیشک ال اب ه رجنب زا ار دوخ «ل زیاد

 الاح «ادرامودش لخاد سیخ ایارس

 سدح اد وا تیغ تلع تسا | وتیم

 یملق لئاسمبم تسیغ نیا ًاعطق . دن زا

 یورب ور «لزیل» . دومن طامت را یب

 :تفگ هداتسا اد رام

 . یهدیمول م ز درا ا رم ًامتحال اج

 ار تساسا دیاد یلو « 4 -

 وت هک دمهفن وا ات منک وا و مد وشب

 ۰ یاهد رک تیغ

 .دبشک تحا رب یسفل ك رتخد

 و رس زا 4 اههچب هیق دعب هظحل دنچ

 دا نود هداتفا تش> وا نامسا یادص

 ان ۲ «اد رام».دش دید ناش هلک و رس

 ناشیارسب سپس هدرسک مارآ ار

 نارادو نامسآ زا هک دناوخ یزا و۲

 ۰ ق وا هتف زر یخس نآ رده زیس و ناتدخ رو و

 هادید اش ار ووخ یاج مک مک سرت

 دن دوب ههقهق و یجارو لوغشماههچب و

 نو ناورس لعیهوز اب رد ناهآ ان هک

 :دش ادیب پا رت

 نم هکنیا لثم . ای رام مناخ

 ۳ ۱-4 باوخ تءعاس ما هتفگ امشب

 امش ابو . دوش تباعر هشیمه دب اب

 لزیل .دیاهدرب هاب زا ار هلئسم ندا

 هتفر اسجک . مد دن ار ماش زادعب

 ؟ یدوب
 اب راه « داتفا تنکا هب ل زیل

 : تفگ تع رسا

 ات ووب هدمآنم قاطاب لزیا ب

 بوخیل و . میوش انشآ رتشیب مه اب

 «اههچب تسا باوخ تقو رگب د الاح

 .دب د رگ را ناتباوخ قاطاهب رتدوز

 نحاب پا رتنف اههچب نتف رزا دعب

 : تفگ ید رس

 دنچ یارب نم . ای رامین اخ ب

 رد دین یعس . موریم نب وب یآ دم

 رتشیب لزنم نیا تادرقماب نم بایغ

 .دب وش اش ۲

 تمدس شا اب رام 6 پا رت نف نتفراب

 شق اطا یاه هدرب زا لوا .دش راکب

 هد رک تس ردتحا رسابا اه هچر یا رد

 هتف رگ ار ناشنسد تصرف نیل وا روو

 مدق . درب كين كيب كيهب « نو ریب هب
 ات هک اه هچب نیا« ٩ دون نآ یدع»

 دن و وب هز اکیا یقیس وه زا لاس ونس نآ

 ید اب زیگ دام[ اههچب .د زومهابد زاوآ

 دم ز ودهد داد ناشا نتف رگ داد رو

 دهد رسا رس 45 ۵ وا هتش در یز ور

 هدنک ۲۱۵: ۲ زاو"آ زافا رطا یحاو و

 6 (-هغاب « رجشم یاهن اد ای  دش

 وداش یاهزاو۲ دن ودمش «نا راس همشچ

 .دوب اههچب زاون شو
 یروطاههچب هام كب ناب اب رو

 یا درکا رواب هک دنووب هدش ضوعء

 اب ها آردپ هک یزور . دیس رم رظذب

 سک ام» شتسودو« ردب ارش سن ور اب

 زا زاب ور لیب وموتا اب « رسایاوتد
 اه هچد دنتش ذگ یم رجشه ی اب اب ایخ

 بآ رآ نف . دنتف ریمال اب اهدخ د زایکد زا

 ۵-۵ ۵ یاهد رگل و 4 تب

 ۱ ۲! دنتسه
 پا رت نف ودن دیس رالب وهب ه رخال اب

 فا رطا دو 42ف رگ | ر سا وراب تس ۵

 نزه؟ سا وراب .دمآ رد شودرگب الب و

 :تفگ وب یا اد رهم و ابی ز

 مه ز اب یگنشق یال» و نیذچ كد نتشاد اب

 اضت9انم یگ دن ز هکنی ایا رب ب

 .مذ ام زاب تیل اعف زادنک

 ندرک شوهار- یارب ۱7

 .ینکیما رراکنب | 4 تسیل (اه۵ رطاخ

 اج نیا ارم دناوتب هک مد رگیم
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